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POUŽITIE POLYKONDENZAČNÝCH PRODUKTOV

Opis

[0001]

Vynález

sa

týka

použitia

žiaruvzdorných

hmôt

v oblasti

žiaruvzdorných materiálov.
[0002]

Bisfenolové zvyšky sú destilačné zvyšky z výroby bisfenolov. V

najväčšom množstve vyskytujúce sa zvyšky sú destilačné zvyšky z výroby
bisfenolu A. Sú to živicové odpadové produkty, ktoré vznikajú pri výrobe
bisfenolu A kondenzáciou 2 molov fenolu s 1 molom acetónu, a po destilačnej
separácii bisfenolu A zostávajú ako destilačný zvyšok. Pri izbovej teplote sú
tuhé až polotuhé a lepivé a majú bod mäknutia v rozpätí 60 až 70 °C. Pri 75 °C
je ich viskozita v rozpätí 5000 až 50 000 mPa-s.
[0003]

Robili sa rôzne pokusy o ďalšie využitie týchto vedľajších produktov,

aby nebolo nutné ich odstraňovať ako zvláštny odpad, čo je inak nevyhnutné.
[0004]

Tak napríklad z EP-A 0 533 850 je známe pridávať zmesi zo zvyškov

z výroby bisfenolu A a fenolových živíc ako spojivové zmesi na výrobu vysoko
tepelne odolných tvarovacích hmôt.
[0005]

Podľa DE-A 195 29 030 sa destilačný zvyšok z výroby bisfenolu

popr. po krakovaní podrobuje oxidačnému spracovaniu a/alebo sa nechá
reagovať s epoxidom a používa sa ako činidlo na vytváranie lesklého uhlíka pre
zlievárenské piesky.
[0006]

Napriek tomu sa ďalej hľadajú možnosti využitia zvyškov bisfenolu A,

obzvlášť takého využitia, pri ktorom sa zvyšky bisfenolu A jednoduchým
spôsobom zreagujú na hodnotné produkty a použijú.
[0007]

Táto úloha je vyriešená použitím polykondenzačných produktov pri

výrobe žiaruvzdorných hmôt v oblasti žiaruvzdorných materiálov.
[0008]

Zistilo sa, že bisfenolové zvyšky, obzvlášť zvyšky bisfenolu A, môžu

v kyslom prostredí reagovať s aldehydmi, obzvlášť formaldehydom. Pritom
vznikajú nelepivé polykondenzačné produkty typu novolaku, s bodom tavenia v
oblasti 70 až 90 °C, ktoré sa môžu pomocou vytvrdzovadla, spravidla
hexametylentetramínu, ale tiež pomocou rezolov alebo epoxidových zlúčenín,
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známym spôsobom vytvrdiť pri teplotách nad 100 °C na už netaviteľný,
zosieťovaný produkt.
[0009]

Zatiaľ

čo

bisfenolové

rozpúšťadlách len veľmi obtiažne,

zvyšky

sa

rozpúšťajú

v obvyklých

ich polykondenzačné produkty podľa

vynálezu sa prekvapivo rozpúšťajú v technicky obvyklých vysokovriacich
rozpúšťadlách, ako napr. etylénglykole, dietylénglykole, polyglykoloch, ftalátoch
alebo esteroch, označovaných všeobecnou značkou DBE. To umožňuje výrobu
toxikologický nezávadných roztokov, ktoré sú spracovateľné pri izbovej teplote,
a tým aj výrobu tvarovaných žiaruvzdorných výrobkov známym spôsobom, a to
miešaním za tepla i za studená.
[0010]

Čisté polykondenzačné produkty podľa vynálezu poskytujú pri ich

karbonizácii menší výťažok uhlíka než fenolové novolaky. U žiaruvzdorných
výrobkov vyrobených s polykondenzačnými produktmi podľa vynálezu sa však
prekvapivo získa po karbonizácii vyšší výťažok uhlíka a vyššia odolnosť proti
oxidácii než u zodpovedajúcich žiaruvzdorných výrobkov vyrobených podľa
doterajšieho stavu techniky s fenolovými novolakmi.
[0011]

Polykondenzačné produkty podľa vynálezu sú nelepivé a je možné

ich mlieť pri izbovej teplote. Takto vyrobené práškové živice sú pre svoje vyššie
uvedené vlastnosti obzvlášť vhodné na výrobu netvarovaných hmôt, ktoré sa
používajú v oblasti žiaruvzdorných materiálov. Zloženie zmesi a spôsob výroby,
ako pre tvarované žiaruvzdorné výrobky, tak tiež pre netvarované hmoty, pritom
môže zodpovedať stavu techniky, ktorý je známy z technológie fenolových
novolakov.
[0012]

Výroba polykondenzačných produktov podľa vynálezu sa realizuje

podľa spôsobu, známeho z výroby fenolových novolakov, prostredníctvom
reakcie bisfenolových zvyškov s aldehydom, s výhodou zvyškov z bisfenolu A
s formaldehydom za katalytického pôsobenia kyseliny. Výroba sa pritom môže
realizovať ako v tavenine, tak tiež vo vodnej disperzii. Výhodná kyselina je
kyselina oxalová. Výhodný molový pomer bisfenolových zvyškov k aldehydu je
v rozpätí 1 : 0,2 až 1 : 0,8. K reakčnej zmesi môžu byť naviac pridané fenolové
zlúčeniny, obzvlášť fenol alebo alkylfenoly.
Vynález je podrobnejšie objasnený pomocou príkladu uskutočnenia.
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Príklad I

[0013]

61 kg zvyškov z bisfenolu A sa zmieša s 300 g kyseliny oxalovej a

zahreje sa na 100 °C. Za miešania pod spätným tokom sa nechá pritekať 7,4 kg
45% formalínu. Po ukončení pridávania sa reakčná zmes zahrieva pod spätným
tokom až na obsah voľného formaldehydu < 0,5 % a následne sa destiláciou
zbaví vody a monomérnych zložiek, ako fenolu a formaldehydu.
Prídavkom 38 DBE a homogénnym dispergovaním vznikne roztok živice s
viskozitou 10 000 mPa-s pri 20 °C.

Príklad II

[0014]

29 kg zvyškov z bisfenolu A a 29 kg fenolu sa zmieša s 300 g

kyseliny oxalovej a zahreje sa na 100 °C. Za miešania pod spätným tokom sa
nechá pritekať 15 kg 45% formalínu. Po ukončení pridávania sa reakčná zmes
zahrieva pod spätným tokom až na obsah voľného formaldehydu < 0,5 % a
následne sa destiláciou zbaví vody a monomérnych zložiek, ako fenolu a
formaldehydu.
Prídavkom 48 kg furfurylalkoholu a homogénnym dispergovaním vznikne
roztok živice s viskozitou 2000 mPa-s pri 20 °C.
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PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Použitie

žiaruvzdorných

vyznačujúce sa tým,
polykondenzačný

hmôt

v oblasti

žiaruvzdorných

materiálov,

že pri výrobe žiaruvzdorných hmôt sa použije

produkt,

vyrobený

reakciou

bisfenolových

zvyškov

s aldehydom v kyslom prostredí.

2.

Použitie žiaruvzdorných hmôt podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že

bisfenolové zvyšky sú zvyšky bisfenolu A.

3.

Použitie žiaruvzdorných hmôt podľa aspoň jedného z predchádzajúcich

nárokov, vyznačujúce sa tým, že aldehyd je formaldehyd.

4.

Použitie žiaruvzdorných hmôt podľa aspoň jedného z predchádzajúcich

nárokov, vyznačujúce sa tým, že pri výrobe polykondenzačného produktu sa
k reakčnej zmesi z bisfenolových zvyškov a aldehydu pridá ďalej jedna alebo
viacej fenolových zlúčenín.

5.

Použitie žiaruvzdorných hmôt podľa nároku 4, vyznačujúce sa tým, že

fenolová zlúčenina je fenol.

6.

Použitie žiaruvzdorných hmôt podľa aspoň jedného z predchádzajúcich

nárokov, vyznačujúce sa tým, že ide o žiaruvzdorné tvarované telesá.

7.

Použitie žiaruvzdorných hmôt podľa aspoň jedného z predchádzajúcich

nárokov, vyznačujúce sa tým, že ide o netvarované hmoty.

8.

Použitie žiaruvzdorných hmôt podľa aspoň jedného z predchádzajúcich

nárokov, vyznačujúce sa tým, že polykondenzačný produkt je rozpustený
v technicky obvyklom vysokovriacom rozpúšťadle.
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Použitie žiaruvzdorných hmôt podľa aspoň jedného z predchádzajúcich

nárokov, vyznačujúce sa tým, že rozpúšťadlo je etylénglykol, diétylénglykol,
polyglykoly alebo ftaláty alebo DBE.

Koniec ijukuínentu

EP 1 380 606 B1

32792/H

