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S t r e s z c z e n i e  

W celu intensyfikacji procesu polikondensacji bisfenolu A z chlorkami kwasów ftalowych w warunkach 
przeniesienia międzyfazowego zastosowano reaktor helikoidalny. Zaprezentowano wpływ stosunku 
molowego monomerów, natężenia przepływu mieszaniny i rozmiaru szczeliny na właściwości produktu 
(średni ciężar cząsteczkowy MW i stopień polidyspersji PI). Wykazano możliwość uzyskania produktu 
nadającego się do zastosowań optycznych. Pożądane właściwości produktu otrzymano dla następujących 
zakresów parametrów procesowych: 0,7 <M0 < 0,9 i 1100 ≤ Rerot ≤ 1400 dla T = 20 °C, τ = 60 s i 
η = 0,93. Uzyskanie polimerów o wymaganych parametrach wymaga zastosowania znacznie krótszych 
czasów przebywania w reaktorze helikoidalnym w porównaniu z reaktorem zbiornikowym. 
Słowa kluczowe: reaktor helikoidalny, polikondensacja powierzchniowa, poliarylany, kataliza przenie-

sienia międzyfazowego, reakcja ciecz-ciecz 

A b s t r a c t  
The helicoidal reactor was applied in the aim of the intensification interfacial polycondensation process. 
The influence of the molar ratio of monomers, mixture flow rate and annular gap size on properties of the 
product (average molecular weight MW and polydispersity index PI) was presented. The possibility of the 
obtainment of the product being suitable to optical applications was showed. The desirable proprieties of 
the product were received for the following ranges of the process parameters: 0,7 < M0 < 0,9 and 1300 ≤ 
Rerot ≤ 1550 for T = 20 °C, τ = 60 s and η = 0,93. It was got considerably shorter residence times in the 
comparison to the tank reactor.  
Keywords: CTF reactor, interfacial polycondensation, polyarylates, phase transfer catalysis, liquid-

liquid reaction 
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1. Wstęp 

Poliarylany są produktami polikondensacji difenoli z aromatycznymi kwasami 
dikarboksylowymi, ich estrami lub chlorkami. Łańcuchy poliarylanów zawierają wyłącznie 
pierścienie aromatyczne połączone ze sobą wiązaniami estrowymi (rys. 1). Dzięki swojej 
budowie wykazują one dobrą odporność cieplną, dobre właściwości dielektryczne, dużą 
wytrzymałość mechaniczną, dobre właściwości błono- i włóknotwórcze, dobre właściwości 
optyczne, a także dużą odporność na agresywne środowisko. To sprawia, że w ostatnim 
czasie nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania tego typu polimerami ze względu na 
możliwość wykorzystania ich, po uprzednim wbudowaniu chromoforów jako materiałów 
o właściwościach nieliniowo-optycznych (NLO) [1].  
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Rys. 1. Wzór ogólny poliarylanów 

Fig. 1. General pattern of polyarylates 

Najczęściej stosowaną metodą syntezy poliarylanów jest polikondensacja w warunkach 
przeniesienia międzyfazowego. Schemat ogólny procesu przedstawia rys. 2 [2], gdzie 
Q+Cl- jest katalizatorem, ArO-Na+ i RCOCl są monomerami w fazie wodnej i organicznej, 
ArO-Q+ jest parą jonową utworzoną z  katalizatora i monomeru w fazie wodnej, RCOOAr 
obrazuje rosnący łańcuch polimeru, k jest stałą szybkości reakcji polikondensacji, K1-2 i K2-

1 są odpowiednio współczynnikami przeniesienia katalizatora i pary jonowej, a m i n 
oznaczają współczynniki podziału pary jonowej i katalizatora.  

faza organiczna (1)

RCOCl      +    ArO-Q+    Q+Cl-     +     RCOOAr

Q+Cl-     +     ArO-Na+NaCl      +       ArO-Q+    
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Rys. 2. Schemat ogólny procesu polikondensacji z katalizą przeniesienia międzyfazowego 

Fig. 2. General diagram of polycondensation process with phase transfer catalysis 
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Z przedstawionego schematu widać, że proces polikondensacji w warunkach przeniesienia 
międzyfazowego jest procesem złożonym. Towarzyszy mu wzrost lepkości fazy 
organicznej w wyniku wzrostu stężenia polimeru i zmiany jego właściwości (ciężaru 
cząsteczkowego MW i stopnia polidyspersji PI). Szybkość procesu zależy od szybkości 
transportu monomerów do strefy reakcji, szybkości reakcji polikondensacji, szybkości 
odwracalnych reakcji tworzenia par jonowych w fazie wodnej, szybkości transportu 
katalizatora z fazy organicznej do wodnej [2]. Istnieją rozbieżności, co do tego, który z 
wymienionych etapów jest etapem limitującym szybkość procesu. Brzozowski [3] oraz 
Tsai i inni [4-8] uważają, że dla częstości obrotów poniżej pewnej wartości krytycznej 
etapem limitującym szybkość jest transport monomerów do strefy reakcji. Podobnego 
zdania są Morgan i Kwolek [9], którzy badali procesy polikondensacji w warunkach 
przeniesienia międzyfazowego dla różnych układów. W swojej pracy wykazali, że reakcje 
te są reakcjami szybkimi, których stałe k są rzędu 102÷106 dm3/mol s. Odmiennego zdania 
są natomiast Wang i inni [10], którzy uważają, że etapem limitującym szybkość procesu 
jest reakcja chemiczna w fazie organicznej. Powyższe rozbieżności wyjaśniła praca 
Berezkina i Khokhlova [11]. Autorzy ci powiązali stosunki molowe biorących udział w 
reakcji monomerów i stopnie polimeryzacji Pn z obszarami, w których o szybkości procesu 
decyduje odpowiedni etap (szybkość wnikania w fazie wodnej, szybkość wnikania w fazie 
organicznej lub szybkość reakcji polikondensacji w fazie organicznej). Z pracy [11] 
wynika, że tylko dla szybkich reakcji polikondensacji i odpowiednich stosunków stężeń 
grup reakcyjnych monomerów możliwe jest uzyskanie wysokich stopni polimeryzacji Pn. 
W przypadku reakcji wolnych obserwowane stopnie polimeryzacji są rzędu Pn ~ 2-3, 
niezależnie od stosunku stężeń użytych monomerów. Autorzy zwracają również uwagę na 
fakt, że reżim kinetyczny jest osiągany po czasie, gdy substraty są już na wyczerpaniu, a 
produkt powstaje w wyniku reakcji między łańcuchami polimeru. Praca [11] zawiera 
wyniki symulacji procesu polikondensacji na uogólnionym wykresie Pn = f(M, Ha), (gdzie 
M jest stosunkiem stężeń monomerów, a Ha liczbą Hatty dla reakcji drugiego rzędu) oraz 
analizę wpływu dyfuzji makrocząsteczek w strefie reakcji na przebieg procesu. 

Autorzy prac [3-10] badali wpływ stosunku stężeń monomerów, szybkości mieszania, 
rodzaju i ilości użytego katalizatora, a także temperatury na przebieg procesu w reaktorze 
zbiornikowym. Eareckson [12] zbadał wpływ rodzaju rozpuszczalnika organicznego i 
środka dyspergującego na wydajność i ciężar cząsteczkowy otrzymanego poliarylanu. W 
procesie polikondensacji można uzyskać ciężary cząsteczkowe poliarylanów rzędu 
MW = 200-500.103 [3, 5] i stopnie polidyspersji rzędu PI = 2-3 [5]. Należy dodać, że bez 
użycia katalizatora proces polikondensacji poliarylanów jest również możliwy, ale ciężary 
cząsteczkowe otrzymywanych polimerów są znacznie niższe [3, 4].  

Z uwagi na możliwość wykorzystania poliarylanów jako materiałów do produkcji 
światłowodów lub folii polimerowych produkt powinien charakteryzować się ściśle 
określonymi właściwościami. Ciężar cząsteczkowy poliwęglanów, które podobnie jak 
poliarylany należą do grupy poliestrów nasyconych, stosowanych do produkcji włókien 
musi zawierać się w przedziale, 1,8.104 ≤ MW ≤ 2,2.104. Z kolei Vinogradova i współ. [13] 
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donoszą, że graniczna liczba lepkościowa poliarylanów η (w dichloroetanie lub 
tetrachloroetanie) używanych do produkcji folii powinna wynosić 0,4 ~ 0,5 dl/g, 
a stosowanych do produkcji włókien ~1,0 dl/g. Tsai i Lee [5] przedstawili zależność 
granicznej liczby lepkościowej od ciężaru cząsteczkowego poliarylanu MW. Na tej 
podstawie ustalili, że ciężar cząsteczkowy produktu powinien zawierać się w przedziale: 
2·104 ≤ MW ≤ 6,5·104, a stopień polidyspersji polimeru w przedziale 1 ≤ PI ≤ 3. 

Autorzy pracy [9] rozważając reżim reakcji szybkiej, wyrazili pogląd, że użycie 
szybkoobrotowego mieszalnika o małej objętości, pracującego w sposób ciągły, do którego 
można równocześnie wprowadzać oba roztwory monomerów jest najlepszym sposobem 
prowadzenia procesu. W naszej ocenie warunki takie spełnia reaktor helikoidalny [14], 
zbudowany z dwóch cylindrów umieszczonych jeden w drugim, z których wewnętrzny jest 
wprawiany w ruch obrotowy, a zewnętrzny pozostaje nieruchomy. Jego podstawowe zalety 
(duże wartości współczynnika wnikania masy i powierzchni międzyfazowej, możliwość 
niezależnego regulowania intensywności mieszania i czasu przebywania w reaktorze [15-
16]) uzasadniają wykorzystanie w procesach polikondensacji prowadzonych w warunkach 
przeniesienia międzyfazowego. 

Celem niniejszej pracy była ocena efektywności wykorzystania reaktora helikoidalnego 
do wytwarzania produktu o żądanych parametrach poprzez dobór odpowiednich warunków 
hydrodynamicznych i stosunków molowych użytych monomerów. 

2. Część doświadczalna 

Proces polikondensacji bisfenolu A z mieszaniną chlorków kwasów izoftalowego 
i tereftalowego, w roztworze wodnym z dodatkiem chlorku trietylobenzyloaminy jako 
katalizatora był prowadzony w reaktorze helikoidalnym pracującym w sposób ciągły. 
Podstawowe wymiary reaktora były następujące: średnica cylindra zewnętrznego 
DZ = 42 mm, długość L = 400 mm, średnica wirującego walca DW = 39, 36, 33 mm. 
Schemat stanowiska pomiarowego został przedstawiony na rys. 3. 

Szczegóły dotyczące procedury doświadczalnej, zakresu stosowanych parametrów 
procesowych można znaleźć w pracy Wolińskiego [17]. Do monitorowania właściwości 
produktu i wyznaczenia stężenia bisfenolu A w obu fazach zastosowano chromatografię 
żelową, H-NMR oraz analizę spektrofotometryczną [17]. 
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Rys. 3. Schemat stanowiska pomiarowego 
(1) zbiornik z fazą wodną; (2) zbiornik z fazą organiczną; (3,4) kriostaty; (5,6) mieszadła; 
(7,8,14) termometry; (9,10) pompy perystaltyczne; (11) falownik; (12) silnik; (13) reaktor 

helikoidalny; (15) zawór trójdrożny; (16) pobór próbki do analiz; (17) zbiornik na mieszaninę 

Fig. 3. Experimental set-up 
(1) tank with water phase; (2) tank with organic phase; (3,4) thermostats; (5,6) stirrers;  

(7,8,14) thermometers; (9,10) peristaltic pumps; (11) inverter; (12) motor; (13) helicoidal reactor; 
(15) three-way valves; (16) the sampling point; (17) tank for mixture 

3. Wyniki doświadczeń 

Intensywność mieszania w reaktorze decyduje o wartościach współczynników wnikania 
masy kBPA w obu fazach i rozwinięciu powierzchni międzyfazowej a. Z uwagi na znacznie 
większy udział w wartości rozpraszanej energii przepływu rotacyjnego w porównaniu 
z przepływem osiowym jako miarę szybkości dyssypacji energii ε w układzie przyjmuje się 
zazwyczaj rotacyjną liczbę Reynoldsa Rerot. Z tego też względu zdecydowano się na 
interpretację otrzymanych rezultatów w oparciu o parametr Rerot zdefiniowany w sposób 
następujący 

 
m

m
rot

dR
μ

ρ⋅⋅⋅ω
= 1Re  (1) 

gdzie ω jest częstością obrotów cylindra wewnętrznego o promieniu R1, d jest szerokością 
szczeliny a ρm i μm są gęstością i lepkością mieszaniny, które były obliczane w następujący 
sposób [18] 
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gdzie φ jest ułamkiem objętościowym fazy rozproszonej (organicznej), ρd i ρc są 
gęstościami fazy ciągłej i rozproszonej a μd i μc są lepkościami tych faz. Lepkość fazy 
rozproszonej użyta do obliczeń lepkości mieszaniny została obliczona jako średnia 
arytmetyczna lepkości na wlocie i wylocie z reaktora. Lepkość fazy rozproszonej na 
wylocie z reaktora została obliczona na podstawie zależności zaproponowanej w pracy 
[17]. 

3.1. Wpływ stosunku molowego monomerów M0 

Na rys. 4 i 5 przedstawiono wpływ liczby Rerot i początkowego stosunku molowego M0 
użytych monomerów na właściwości otrzymanego produktu MW i PI oraz dla czasu 
przebywania τ wynikającego z natężenia przepływu obu faz. M0 jest początkowym 
stosunkiem liczby moli chlorków kwasów izo- i tereftalowego do liczby moli bisfenolu A. 
Z rys. 4 wynika, że dla stosunku molowego monomerów M0 < 1 początkowo następuje 
znaczący wzrost ciężaru cząsteczkowego poliarylanu MW, nawet do około 100 000, 
a następnie spadek wraz ze wzrostem liczby Rerot. Z kolei, z rys. 5 wynika, że dla stosunku 
molowego monomerów M0 < 1 i liczb Rerot > 1500 skokowo wzrasta stopień polidyspersji 
produktu, PI do ok. 6÷8, co uniemożliwia wykorzystanie go do np. produkcji włókien lub 
folii. Jak wspomniano wcześniej właściwości produktu powinny spełniać następujące 
warunki: 2.104 ≤ MW ≤ 6,5.104; 1 ≤ PI ≤ 3. 
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Rys. 4. Wpływ rotacyjnej liczby Reynoldsa Rerot i stosunku molowego monomerów M0 na wagowo 

średni ciężar cząsteczkowy poliarylanu MW 

Fig. 4. Influence of rotational Reynolds number Rerot and mole ratio of monomers M0 on molecular 
weight of polyarylates MW 
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Wytworzenie polimeru o zbliżonych właściwościach w reaktorze zbiornikowym 
o działaniu okresowym wymaga ok. 5÷10 min [4] w porównaniu z czasem przebywania 
τ = 1 min. w reaktorze helikoidalnym. Z rys. 4 i 5 wynika, że pożądany zakres parametrów 
procesowych dla reaktora helikoidalnego to M0 = 0,87 i 1100 ≤ Rerot ≤ 1400. Reaktor daje 
możliwość uzyskania produktu o zadanych parametrach w stosunkowo krótkim czasie 
(τ = 1 min) oraz możliwość prowadzenia procesu w sposób ciągły. W celu zobrazowania 
szybkości procesu polikondensacji, na rys. 6 i 7 przedstawiono zmiany stężenia bisfenolu 
A w fazie wodnej i organicznej, na wylocie z reaktora. Ze wzrostem rotacyjnej liczby 
Reynoldsa obserwuje się spadek stężenia bisfenolu A w fazie wodnej. Natomiast jego 
stężenie w fazie organicznej, w większości przypadków wynosi ok ~10-4÷10-5 [mol/dm3]. 
Dlatego też wygodniej jest przedstawiać szybkość konwersji bisfenolu A w procesie 
polikondensacji jako stopień przereagowania zdefiniowany w następujący sposób, rys. 8 
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Rys. 5. Wpływ rotacyjnej liczby Reynoldsa Rerot i stosunku molowego monomerów M0 na stopień 
polidyspersji poliarylanu PI 

Fig. 5. Influence of rotational Reynolds number Rerot and mole ratio of monomers M0 on 
polydispersity index PI 
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Rys. 6. Wpływ rotacyjnej liczby Reynoldsa Rerot i stosunku molowego monomerów M0 na stężenie 
bisfenolu A w fazie wodnej CBPA,W na wylocie z reaktora 

Fig. 6. Influence of rotational Reynolds number Rerot and mole ratio of monomers M0 on 
concentration of bisphenol A in water phase CBPA,W at outlet 
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Rys. 7. Wpływ rotacyjnej liczby Reynoldsa Rerot i stosunku molowego monomerów M0 na stężenie 
bisfenolu A w fazie organicznej CBPA,O na wylocie z reaktora 

Fig. 7. Influence of rotational Reynolds number Rerot and mole ratio of monomers M0 on 
concentration of bisphenol A in organic phase CBPA,O at outlet 
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Rys. 8. Wpływ rotacyjnej liczby Reynoldsa Rerot i stosunku molowego monomerów M0 na stopień 
przereagowania bisfenolu A XBPA 

Fig. 8. Influence of rotational Reynolds number Rerot and mole ratio of monomers M0 on conversion 
of bisphenol A XBPA 

Mimo powszechnie przyjmowanego założenia o przepływie tłokowym w reaktorze 
helikoidalnym, pomiędzy fazami ciągłą i rozproszoną zaobserwowano poślizg rzędu 2-5%. 
Wpływa to na rozbieżność pomiędzy wartościami stężenia bisfenolu A i stopnia 
przereagowania XBPA na wylocie, w porównaniu z analogicznymi wartościami obliczonymi 
na podstawie parametrów wlotowych. 

W pracy wykonano również pomiary wpływu ułamka objętościowego fazy organicznej 
φ na właściwości otrzymanego produktu dla dwóch wybranych częstości obrotów N = 1000 
i 1500 obr/min. W celu interpretacji otrzymanych wyników sporządzono wykresy 
przedstawiające zależność MW i PI od M0, dla wybranych częstości obrotów (rys. 9 i 10). 
Wynika z nich, że wpływ początkowego stosunku molowego M0 na średni ciężar 
cząsteczkowy MW i stopień polidyspersji PI można podzielić na dwa obszary, oznaczone 
odpowiednio jako I i II. Granica rozdzielająca obszary przebiega dla M0 ≈ 1,2. Obszar I 
odpowiada sytuacji, w której etapem kontrolującym proces jest szybkość wnikania masy w 
fazie wodnej. Wzrost intensywności mieszania powoduje wzrost stopnia przereagowania 
XBPA (rys. 8) oraz wzrost wydajności produktu. W obszarze tym nie obserwuje się 
natomiast wpływu stosunku molowego M0 i intensywności mieszania na właściwości 
poliarylanu. Ciężar cząsteczkowy i stopień polidyspersji produktu są stałe i wynoszą 
MW ≈ 3000 i PI ≈ 1,6. Wzrost stosunku molowego M0 w tym obszarze powoduje, że 
stężenie chlorków kwasowych w fazie organicznej jest znacznie wyższe od stężenia 
bisfenolu A na powierzchni międzyfazowej. Stąd strumień dyfuzyjny chlorków 
kwasowych jest znacznie większy od strumienia dyfuzyjnego bisfenolu A, a strefa reakcji 
przesuwa się w kierunku powierzchni międzyfazowej. 
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Rys. 9. Wpływ stosunku molowego monomerów M0 na wagowo średni ciężar cząsteczkowy 

poliarylanu MW dla wybranych częstości obrotów N 

Fig. 9. Influence of mole ratio monomers on molecular weight of polyarylate MW for a given 
frequency rotation N 
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Rys. 10. Wpływ stosunku molowego monomerów M0 na stopień polidyspersji poliarylanu PI dla 

wybranych częstości obrotów N 

Fig. 10. Influence of mole ratio monomers on polydispersity index PI for a given 
frequency rotation N 
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Wzrost stężenia chlorków kwasowych powoduje wzrost szybkości reakcji (wzrost liczby 
Hatty). W przypadku reakcji nieskończenie szybkiej proces zachodzi wyłącznie na 
powierzchni międzyfazowej. W konsekwencji prowadzi to do powstawania oligomerów 
o niskim stopniu polimeryzacji Pn = 2÷3. Dzieje się tak dlatego, że dwufunkcyjny bisfenol 
A w postaci pary jonowej po dotarciu do strefy reakcji reaguje z dwoma cząsteczkami 
chlorków kwasowych, a następnie dyfunduje w głąb warstewki granicznej. Powstały 
oligomer nie będzie już reagował z uwagi na duży nadmiar stężenia chlorków. Z kolei 
obszar II odpowiada sytuacji, w której wraz ze spadkiem wartości M0, o szybkości procesu 
początkowo decydują opory dyfuzyjne warstewek granicznych w fazie ciągłej i 
rozproszonej. Dalszy spadek wartości M0 powoduje, że stężenie bisfenolu A w fazie 
wodnej jest znacznie większe od stężenia chlorków kwasowych w fazie organicznej, a 
stężenie bisfenolu A na powierzchni międzyfazowej jest wielkością stałą. Dla dostatecznie 
małych wartości M0 etapem kontrolującym proces będzie kinetyka reakcji polikondensacji. 
Należy pamiętać, że niezależnie od użytego początkowego stosunku molowego M0, w 
chwili wyczerpania się monomerów układ przechodzi w reżim kinetyczny. O strukturze 
końcowego produktu będą decydować tylko reakcje pomiędzy już utworzonymi 
łańcuchami polimerów. Dla małych wartości M0 (M0 << 1) etapem limitującym jest 
kinetyka reakcji polikondensacji. Uzyskanie pożądanych właściwości produktu związane 
jest z dłuższymi czasami przebywania. W obszarze II ze spadkiem początkowego stosunku 
molowego monomerów M0 obserwuje się coraz mniejszy wpływ intensywności mieszania 
na stopień przereagowania bisfenolu A (rys. 8). Uwidacznia się natomiast wyraźny wpływ 
MW i PI na właściwości otrzymanego produktu. W przypadku, gdy etapem limitującym 
szybkość procesu jest dyfuzja w warstewce granicznej fazy organicznej największe ciężary 
cząsteczkowe uzyskuje się, gdy strumienie dyfuzyjne obu monomerów zrównają się. 
Wielkości tych strumieni zależą od współczynników wnikania masy obu monomerów w 
fazie rozproszonej, które są determinowane poprzez intensywność mieszania w układzie 
oraz różnicy stężeń bisfenolu A, na powierzchni międzyfazowej i w rdzeniu fazy. Na 
wykresach, rys. 9 i 10, liniami poziomymi (min. MW = 2 ·104; max MW = 6,5·104; max 
PI = 3) zaznaczono maksymalne i minimalne wartości MW i PI możliwe do zaakceptowania 
w przypadku produkcji poliarylanów do wytwarzania folii polimerowych lub włókien. 

3.2. Wpływ natężenia przepływu mieszaniny Qm 

Zmiany natężenia przepływu mieszaniny reagującej wpływają w sposób złożony na 
przebieg procesu polikondensacji w reaktorze helikoidalnym. Ze wzrostem przepływu 
osiowego wzrastają wartości współczynnika przenikania masy bisfenolu A [15, 16], 
a jednocześnie maleje czas przebywania τ. Dla stosunku molowego M0 = 1,25 (obszar I) 
nie obserwuje się wpływu intensywności mieszania i czasu przebywania τ na wartości MW i 
PI [17]. W obszarze tym, jak zostało to wspomniane wcześniej, etapem limitującym 
szybkość procesu jest szybkość wnikania w fazie wodnej, w wyniku czego tworzą się 
oligomery. Dla stosunku molowego M0 = 0,87 obserwuje się wpływ intensywności 
mieszania i czasu przebywania w strefie reakcji na właściwości poliarylanu [17]. Ze 
wzrostem parametru Rerot rośnie wartość MW. 
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3.3. Wpływ rozmiaru szczeliny d 

W definicji rotacyjnej liczby Reynoldsa Rerot figuruje wprawdzie rozmiar szczeliny d, 
ale liczba ta nie stanowi wystarczającego kryterium podobieństwa zjawisk w przepływie 
dwufazowym. W reaktorze helikoidalnym od rozmiaru szczeliny d zależy pole naprężeń 
ścinających w szczelinie pierścieniowej, a w konsekwencji wielkość powierzchni 
międzyfazowej. Z danych zawartych w pracy [19] wynika, że istnieje duży wpływ 
parametru η = DW/DZ na wartość powierzchni międzyfazowej (rys. 11). Wartości 
powierzchni międzyfazowej wykazują znaczne różnice dla wąskich η > 0,9 i szerokich 
szczelin η < 0,9. Na rys. 12 i 13 zaprezentowano wpływ liczby Rerot i rozmiaru szczeliny d 
na właściwości otrzymanego produktu. Im mniejsza szczelina i większa częstość obrotów 
N, tym większe naprężenia ścinające. Wzrost naprężeń ścinających przekłada się na 
możliwość uzyskania większych stopni przereagowania XBPA (rys. 14), co daje znaczący 
wzrost ciężaru cząsteczkowego poliarylanu MW. Wpływ intensywności mieszania i 
rozmiaru szczeliny na właściwości produktu widoczny jest w obszarze II (M0 < 1,2), 
natomiast w obszarze I (M0 > 1,2) właściwości produktu nie zależą od intensywności 
mieszania. 
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dk [μm]

Rerot,c

 η=0,93
 η=0,86
 η=0,76

 

Rys. 11. Wpływ rotacyjnej liczby Reynoldsa fazy ciągłej Rerot,c i bezwymiarowego rozmiaru 
szczeliny na wartość rozmiaru kropel dk 

Fig. 11. Influence of rotational Reynolds number for continuous phase Rerot,c and dimensionless 
parameter η on average diameter of droplet dk 
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Rys. 12. Wpływ rotacyjnej liczby Reynoldsa Rerot na wagowo średni ciężar cząsteczkowy 
poliarylanu MW dla wybranych stosunków molowych M0 i szczelin reaktora d 

Fig. 12. Influence of rotational Reynolds number Rerot on molecular weight of polyarylates MW for a 
given mole ratio of monomers M0 and annular gap width of reactor d 
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Rys. 13. Wpływ rotacyjnej liczby Reynoldsa Rerot na stopień polidyspersji poliarylanu PI dla 
wybranych stosunków molowych M0 i szczelin reaktora d 

Fig. 13. Influence of rotational Reynolds number Rerot on polydispersity index PI for a given mole 
ratio of monomers M0 and annular gap width of reactor d 
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Rys. 14. Wpływ rotacyjnej liczby Reynoldsa Rerot na stopień przereagowania bisfenolu A XBPA dla 

wybranych stosunków molowych M0 i szczelin reaktora d 

Fig. 14. Influence of rotational Reynolds number Rerot on conversion of bisphenol A XBPA for a given 
mole ratio of monomers M0 and annular gap width of reactor d 

4. Wnioski 

Na podstawie analizy danych literaturowych dotyczących polikondensacji 
zaproponowano wykorzystanie reaktora helikoidalnego do prowadzenie tego typu 
procesów w warunkach przeniesienia międzyfazowego. Potwierdzono sugestie Berezkina i 
Khoklova [11], że wpływ początkowego stosunku molowego monomerów M0 na 
właściwości poliarylanu (średni ciężar cząsteczkowy polimeru MW i stopień polidyspersji 
PI) można podzielić na dwa obszary. W pierwszym, dla stosunku molowego M0 > 1,2, nie 
obserwuje się wpływu zarówno stosunku molowego monomerów M0, jak i intensywności 
mieszania na końcowe własności produktu. Ciężar cząsteczkowy i stopień polidyspersji 
przyjmują w tym przypadku wartości MW ≈ 3000 oraz PI ≈ 1,6. W obszarze drugim, dla 
stosunku molowego M0 < 1,2, obserwuje się wyraźny wpływ stosunku molowego 
monomerów M0 i intensywności mieszania na właściwości produktu. Dodatkowo w tym 
obszarze ujawnia się wpływ temperatury, natężenia przepływu mieszaniny i rozmiaru 
szczeliny reaktora. Wykazano ponadto możliwość uzyskania w proponowanych warunkach 
prowadzenia procesu produktu nadającego się do wytwarzania włókien lub folii 
polimerowych. Pożądane właściwości produktu uzyskano dla następujących zakresów 
parametrów procesowych: 0,7 < M0 < 0,9 i 1100 ≤ Rerot ≤ 1400 dla T = 20 C, τ = 60 s i 
η = 0,93. Uzyskanie polimerów o wymaganych parametrach wymaga zastosowania 
znacznie krótszych czasów przebywania (τ = 60 s) w reaktorze helikoidalnym w 
porównaniu z reaktorem zbiornikowym (t = 300÷600 s). 
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Oznaczenia 
a – interfacial area [m²/m³] 
C0

BPA,W – concentration of bisphenol A in water phase at inlet [kmol/m3] 
CBPA,O – concentration of bisphenol A in organic phase at outlet [kmol/m3] 
CBPA,W – concentration of bisphenol A in water phase at outlet [kmol/m3] 
d – annular gap width [m] 
dk – average droplet diameter [m] 
DW – inner cylinder diameter [m] 
DZ – outer cylinder diameter [m] 
Ha – Hatta number for second order reaction  
k – second-order reaction rate constant [m3/kmol/s] 
kBPA – mass transfer coefficient of bisphenol A [1/s] 
K1-2 – overall volumetric mass transfer coefficient of catalyst [m/s] 
K2-1 – overall volumetric mass transfer coefficient of ionic pair [m/s] 
L – length [m] 
m – distribution coefficient of ionic pair  
M – concentrtion ratio of monomers  
Μ0 – initial mole ratio of monomers at inlet  
MW – weight average molecular weight of polyarylate  
n – distribution coefficient of catalyst  
N – rotational speed of inner cylinder [rpm] 
PI – polydispersity index (ratio of weight average molecular 

weight to number average molecular weight) 
 

Pn – polymerization degree (number of repeat units in an 
average polymer chain) 

 

Qm – volumetric mixture flow rate [m3/s] 
R1 – inner cylinder radius [m] 
Rerot – rotational Reynolds number  
t – reaction time [s] 
Τ – temperature [0C] 
XBPA – conversion of bisphenol A  
ε – dissipation rate of turbulent kinetic energy [m2/s3] 
φ – volume fraction of dispersed phase  
η – intrinsic viscosity [dl/g] 
η – ratio of the inner and outer cylinder diameters  
μc – viscosity of continuous phase (water phase) [Pa.s] 
μd – viscosity of dispersed phase (organic phase) [Pa.s] 
μm – viscosity of mixture [Pa.s] 
ρc – density of continuous phase (water phase) [kg/m3] 
ρd – density of dispersed phase (organic phase) [kg/m3] 
ρm – density of mixture [kg/m3] 
τ – mean residence time [s] 
ω – angular velocity of inner cylinder [1/s] 
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