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A review, with 11 refs., of the side reactions and by-prod-
ucts of Bisphenol A.

Bisfenol A (BPA) zaliczany jest do grupy klu-
czowych, wielkotonażowych półproduktów 
przemysłowej syntezy organicznej. Pomi-
mo względnej prostoty głównej reakcji kon-
densacji fenolu i acetonu wobec katalizatora 
kwasowego, realizacja technologii produkcji 
w skali wielkoprzemysłowej wykazuje znaczny 
stopień chemicznej złożoności. Przedstawiono 
najważniejsze z kilkudziesięciu zidentyfikowa-
nych reakcji chemicznych zachodzących pod-
czas realizacji technologii produkcji bisfenolu 
A, które rzutują na jego jakość i konkurencyj-
ność opracowanego procesu. Prezentowany 
materiał stanowi podstawy technologii BPA 
w skali 100 tys. t/r, oferowanej na rynku mię-
dzynarodowym przez Instytut Technologiczny 
Mexeo z Kędzierzyna-Koźla.

Bisfenol A (BPA) zaliczany jest do grupy kluczowych, wielkoto-
nażowych półproduktów przemysłowej syntezy organicznej. Rozwój 
technologii wytwarzania tego surowca o istotnym znaczeniu dla 
przemysłu tworzyw sztucznych (poliwęglany, żywice epoksydowe) 
ma w Polsce wieloletnią tradycję, czego wymiernym efektem są 
liczne kontrakty na sprzedaż polskiej technologii wytwarzania bis-
fenolu A, zawarte z wieloma kontrahentami zagranicznymi (Tajwan, 
Chiny, Indie, Korea, Iran, Rosja), jak i realizacja produkcji BPA 
w Zakładach Chemicznych „Blachownia” (później PCC Synteza 
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SA) w Kędzierzynie-Koźlu, w latach 1978–2010. Zagadnienia roz-
woju omawianej technologii BPA zostało już obszernie opisane1–5). 
Pomimo względnej prostoty głównej reakcji kondensacji fenolu 
i acetonu wobec katalizatora kwasowego, decydującej o powstawa-
niu produktu końcowego, jakim jest bisfenol A, realizacja technologii 
produkcji w skali wielkoprzemysłowej, uwzględniająca wysokie 
wymagania ekonomiczne i środowiskowe, wykazuje znaczny stopień 
chemicznej i technicznej złożoności, jak również wysoki poziom 
zaawansowania inżynieryjnego. W pracy przedstawiono najważ-
niejsze z kilkudziesięciu zidentyfikowanych reakcji chemicznych 
zachodzących w procesie.

Z uwagi na właściwości fizykochemiczne strumieni materiałowych, 
przebieg procesów ubocznych oraz wysokie wymagania co do czysto-
ści produktu przeznaczonego do produkcji poliwęglanów, jak również 
ze względu na liczne aspekty „pozafizykalne” procesu wytwórczego 
(m.in. zagadnienia gospodarki ściekami i odpadami, ekonomiki pro-
cesu i bezpieczeństwa procesowego) instalacja wytwarzania BPA 
wymaga implementacji większości znanych inżynierii chemicznej 
operacji jednostkowych, w tym destylacji, krystalizacji, rozdziału faz 
w wieloskładnikowych układach ciecz-ciecz, ciecz-ciało stałe oraz 
złożonych operacji wymiany ciepła.

Proces wytwarzania BPA w instalacji opartej na aktualnym stanie 
wiedzy technicznej, realizowany jest w 9 węzłach technologicznych, 
obejmujących poszczególne etapy procesu wytwórczego, jak synteza, 
wydzielanie i rekrystalizacja produktu, formowanie (granulacja lub 
płatkowanie) i konfekcjonowanie produktu, oczyszczanie strumieni 
technologicznych i ścieków, regeneracja i recyrkulacja surowców, 
realizowanych w ponad 400 aparatach z udziałem blisko 2000 połączeń 
rurociągowych (rys. 1). 

Pomimo znaczącej pozycji technologii BPA w światowym prze-
myśle chemicznym (ponad 5 mln t/r) i stosowania jej od kilkudziesię-
ciu lat, proces technologiczny wytwarzania bisfenolu A dotychczas 
nie został kompleksowo opisany w literaturze. Ponad 30-letnie 
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doświadczenia eksploatacji instalacji przemysłowej, pozwoliła na 
usystematyzowanie wiedzy w tym zakresie6–8). Wiele z tych reakcji, 
półproduktów i produktów stanowiło na przestrzeni lat oddzielne pro-
blemy technologiczne wymagające wyjaśnienia, opisania i rozwiąza-
nia, w celu doskonalenia technologii wytwarzania, jej wskaźników 
materiałowych i energetycznych oraz w celu uzyskania możliwie 
najwyższej wydajności i czystości produktu końcowego. Na rys. 
2 przedstawiono instalację laboratoryjną eksploatowaną w firmie 
Mexeo do badań w zakresie syntezy BPA.

Celem pracy był przegląd najważniejszych reakcji chemicznych 
zachodzących w procesie produkcji bisfenolu A, rzutujących na jakość 
i konkurencyjność opracowanego procesu. Prezentowany materiał 
stanowi podstawy technologii BPA oferowanej na rynku między-
narodowym przez Instytut Technologiczny Mexeo z Kędzierzyna-
Koźla, pod nazwą Advance BPA, w skali 70 tys. t/r oraz 100 tys. t/r. 
Międzynarodowa prezentacja omawianej technologii odbyła się ostat-
nio w Wiedniu9). Najnowsza licencja na wytwarzanie BPA w skali 70 
tys. t/r na bazie procesu Advance BPA została udzielona w 2014 r. 
i była jednym z największych transferów technologii organicznej 
w historii Polski.

Reakcje w procesie otrzymywania BPA

Bisfenol A powstaje w reakcji kondensacji fenolu z acetonem w obec-
ności silnie kwaśnej żywicy jonowymiennej jako katalizatora (1):

 (1)

Mechanizm tej reakcji został dość dobrze opisany w dostępnej 
literaturze10). Proces składa się z 4 etapów.
Etap I to protonowanie cząsteczki acetonu z wytworzeniem trwałego 
karbokationu (2):

 (2)

Etap II to substytucja elektrofilowa karbokationu z wytworzeniem 
pośredniego 2-(4-hydroksyfenylo)-propan-2-olu (decydujący o szyb-
kości reakcji) (3): 

 (3)

Etap ten przebiega z wytworzeniem przejściowego kompleksu σ 
(I) oraz z eliminacją kationu wodorowego (regeneracja kataliza-
tora).
Etap III polega na protonowaniu silnie elektroujemnego atomu 
tlenu grupy hydroksylowej z wytworzeniem nietrwałego kompleksu 
przejściowego w formie kationu oraz eliminacji cząsteczki wody, 
prowadzącej do wytworzenia trwałego karbokationu analogicznego do 
etapu IV (4):

 (4)

I wreszcie w etapie IV wytworzony karbokation atakuje kolejną 
cząsteczkę fenolu prowadząc do powstania cząsteczki bisfenolu 
A i odtworzenia kationu wodorowego (5):

 (5)

W węźle syntezy BPA zachodzą również równoległe reakcje, w wyni-
ku których tworzy się wiele produktów ubocznych.

Możliwość aktywacji pozycji para w cząsteczce fenolu pro-
wadzi do wytworzenia 22 = 4 izomerów grup hydroksylowych 
bisfenolu A: para-para, orto-para, para-orto i orto-orto. Z uwagi 
na tożsamość symetryczną izomerów orto-para, para-orto ich 
liczba wynosi 3 (6): 

Fig. 1. Fragment of 3D visualization for the Bisphenol A production plant, of 
100 t/y capacity, according to the Mexeo technology (designed by Fluor SA 
Gliwice, 2016)

Rys. 1. Fragment wizualizacji 3D wytwórni bisfenolu w skali 100 tys. t/r 
wg technologii Mexeo (projekt Fluor SA Gliwice, 2016 r.)

Fig. 2. Laboratory stand and reactors for studying kinetics of the Bisphe-
nol A synthesis and for testing the solid catalysts at the Mexeo Institute of 
Technology

Rys. 2. Stanowisko laboratoryjne oraz reaktory do badań kinetyki reakcji 
syntezy BPA i testowania katalizatorów stałych w Instytucie Technolo-
gicznym Mexeo
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                 (6a)                            (6b)                              (6c)

W wyniku kolejnego podstawienia karbokationu 2-(4-hydroksyfeny-
lo)-2-propyliowego (4) do utworzonej cząsteczki bisfenolu, powstaje 
grupa izomerów trisfenolu (7):

 (7)

jak również szereg homologów różniących się stopniem kondensacji 
podstawników hydroksykumylowych.

Przebieg reakcji (3) wskazuje na możliwość zatrzymania reakcji na 
etapie katalitycznej eliminacji cząsteczki wody z wytworzeniem orto 
– i para-izopropenylofenolu i odtworzeniem katalitycznego kationu 
wodorowego (8): 

 (8)

Węzeł syntezy nie jest jednak jedynym źródłem powstawania 
produktów ubocznych. Powstają one również w innych węzłach tech-
nologicznych, w których stosowana jest podwyższona temperatura, 
w szczególności powyżej 150°C. Procesy te ulegają znacznemu przy-
spieszeniu w przypadku obecności w środowisku reakcji substancji 
kwasowych, takich jak np. kwasy sulfonowe zawarte w kationicie lub 
pył kationitowy, pogarszając ogólną selektywność procesu i jakość 
otrzymywanego produktu. Przedostanie się substancji kwasowych 
może mieć miejsce tylko w sytuacji awaryjnej. W prawidłowo pro-
wadzonym procesie syntezy powinny one być skutecznie usuwane 
w specjalnych filtrach mechanicznych i neutralizowane w reaktorach 
wypełnionych anionitem.

Selektywność syntezy bisfenolu A można zwiększyć poprzez 
zastosowanie operacji izomeryzacji i przegrupowania produktów 
ubocznych, realizowanej poprzez „kontaktowanie” ich z kationitem 
makroporowatym lub kationitem żelowym, zawierającym odpowiedni 
promotor, opisany w dalszej części tekstu, oraz dodatkowo w wyniku 
zastosowania katalitycznego rozkładu BPA i produktów ubocznych 
przy użyciu katalizatorów zasadowych.

W efekcie tych procesów katalitycznych, izomery orientacji grupy 
hydroksylowej BPA ulegają izomeryzacji w kierunku uzyskania uprzy-
wilejowanego pod względem kinetycznym izomeru 4,4’ (9):

 (9)

Katalitycznemu rozkładowi poddaje się strumień, zawierający skon-
centrowane produkty uboczne i bisfenol A, otrzymany po wydzieleniu 
z mieszaniny poreakcyjnej adduktu BPA z fenolem, wody, acetonu oraz 
nadmiaru fenolu. Operację tę najkorzystniej jest prowadzić w sposób 
ciągły z zastosowaniem kolumny destylacyjnej z zawrotem części 
destylatu w postaci orosienia. W reakcjach (10)–(12) odzyskuje się 
fenol oraz 2-p-hydroksyfenylopropen:    

OH OH

OH

OH

OH kat.
OHOH

OHOH

 (10)

 (11)

 (12)

które w reakcji (13) dają dodatkowe ilości BPA:

 (13)

Obecny w destylacie z katalitycznego rozkładu 2-p-hydroksyfeny-
lopropen szybko i bezkatalitycznie ulega, nawet w temperaturze 
pokojowej, dimeryzacji zgodnie z mechanizmem typowym dla 
dimeryzacji alkenów z utworzeniem identyfikowalnych tautomerów, 
oznaczanych w praktyce przemysłowej symbolami DL1 i DL2 (14):

                     (14a)                                             (14b)

Ulega też oligomeryzacji (15):

 (15)

Liniowe dimery i oligomery 2-p-hydroksyfenylopropenu z prawie 
100-proc. selektywnością przereagowują następnie w obecności kwasowego 
katalizatora do bisfenolu A. Obecność reaktywnego wiązania podwójnego 
w cząsteczkach DL1 i DL2 (14) bez obecności katalizatora kwasowego 
może prowadzić do cyklizacji z wytworzeniem 3-(4-hydroksyfenylo)-1,1,3- 
-trimetylo-2,3-dihydro-1H-inden-5-olu (związek DC) (16):
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 (16)

DC
który z kolei, w warunkach katalizy zasadowej (podczas katalitycznego 
rozkładu) może ulegać reakcji (17):

 (17)

Reakcja (17) zachodzi także w przypadku awaryjnej obecności 
związków kwasowych w strumieniach technologicznych poddawanych 
działaniu temperatury powyżej 150°C, powodując negatywne konse-
kwencje technologiczne. 

Możliwość wystąpienia izomerii położenia grupy OH może powo-
dować powstawanie kolejnych produktów dimeryzacji (18): 

              (18a)                                            (18b)
a następnie cyklizacji do struktury pochodnej chromenu, znanej pod 
nazwą związku Dianina lub kodimeru (19):

 (19)

                          kodimer (związek Dianina)

Ten zaś, wobec katalizatora alkalicznego (podczas katalitycznego 
rozkładu), może ulec rozkładowi z odszczepieniem fenolu i wytworze-
niem 2,2,4-trimetylo-2H-chromenu w reakcji (20):

 (20)

Otrzymany w wyniku katalitycznego rozkładu destylat, zawierający głów-
nie fenol, 2-p-hydroksyfenylopropen, jego dimery liniowe (DL-1 i DL-2) 
i oligomery oraz pewne ilości produktów ubocznych, takich jak TMC 

i TMI, cykliczne dimery (DC) i kodimer, uzupełnia się fenolem, a następ-
nie kontaktuje w oddzielnym reaktorze w temp. 60–90°C z kationitem, 
odzyskując bisfenol A, zgodnie z równaniami reakcji (21)–(23):

(21)

(22)

 (23)

Możliwe są także reakcje, w wyniku których powstaje l,l,3-trimety-
lo-3-(4-hydroksy-fenylo)-5-indenol (cykliczny dimer 2-p-hydroksyfe-
nylopropenu) oraz kodimer (24), (25):
 

 (24)

 (25)

Mechanizm działania tioli
jako kokatalizatorów syntezy bisfenolu A

Mechanizm działania tioli pełniących rolę kokatalizatorów (promo-
torów), polega na wytworzeniu bardziej reaktywnych karbokationów. 
W pierwszym etapie zachodzi reakcja karbokationu 2-hydroksy-2-pro-
pyliowego z tiolem z wytworzeniem hemimerkaptoketalu, poprzez 
nietrwały kompleks przejściowy (26):

 (26)

Następnie protonowanie grupy hydroksylowej wytworzonego hemimer-
kaptoketalu z eliminacją wody prowadzi do wytworzenia nowego, bar-
dziej trwałego karbokationu 2-organylosulfanylo-2-propyliowego (27):

 (27)
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Etap terminalny reakcji karbokationu sulfanylopropyliowego 
z fenolem, analogiczny do reakcji (3) prowadzi do wytworzenia zna-
nego już karbokationu 2-(4-hydroksyfenylo)-propylowego z odtworze-
niem cząsteczki tiolu (28):

 (28)

Istotnym elementem struktury cząsteczki promotora jest zatem grupa 
tiolowa.

Szkodliwy wpływ zanieczyszczeń surowców

Ważną grupą niepożądanych reakcji chemicznych prowadzących 
do znaczącego obniżenia aktywności katalizatora z równoczesnym 
pogorszeniem selektywności syntezy BPA, są reakcje potencjalnych 
zanieczyszczeń surowcowych (hydroksyaceton w fenolu i metanol 
w acetonie) z promotorem katalizatora kationitowego. Zidentyfikowano 
reakcje powodujące dezaktywację promotorów katalizatora przez 
hydroksyaceton występujący jako zanieczyszczenie fenolu w ilości do 
kilkudziesięciu ppm. Zjawisko to jest niekorzystne i rzutuje wymiernie 
na obniżenie wydajności stosowanego katalizatora. Hydroksyaceton 
reaguje z promotorem związanym z kationitem zmniejszając jego stęże-
nie w środowisku reakcji, poprzez blokowanie grup tiolowych. Główne 
reakcje zachodzące pomiędzy hydroksyacetonem a tiolami, stosowany-
mi w roli promotorów kwaśnych katalizatorów jonitowych to:
reakcja kwasu 3-merkaptopropionowego z hydroksyacetonem (29), (30):

 

lub

 (29)

 (30)
 

reakcja cysteaminy z hydroksyacetonem (31):

 (31)

i reakcja 2,2-dimetylotiazolidyny z hydroksyacetonem (32):

 (32)

Na podstawie tych reakcji hydroksyacetonu z promotorami merkap-
tanowymi zaproponowano mechanizm dezaktywacji kationitu z grupa-
mi sulfonowymi zobojętnionymi cysteaminą, oparty na reakcjach (33):

 (33)

W przypadku zastosowania 2,2-dimetylotiazolidyny jako pro-
motora, reakcja prowadząca do blokowania grupy tiolowej ma 
w zasadzie identyczny przebieg, jak w przypadku cysteaminy przy-
jąwszy, że „formowanie” katalizatora promotorowanego za pomocą 
2,2-dimetylotiazolidyny, polega na jej kwaśnej hydrolizie w myśl 
równania (34) z wytworzeniem cysteaminy oraz uwolnieniem 
cząsteczki acetonu10):

 (34)

Według najlepszej wiedzy w tym zakresie i doświadczeń z eks-
ploatacji instalacji przemysłowych, bezpieczny poziom zawartości 
hydroksyacetonu w fenolu stosowanym do produkcji BPA wobec 
katalizatorów promotorowanych związkami tiolowymi nie może prze-
kroczyć 2 ppm. W przypadku użycia fenolu z wyższą zawartością 
hydroksyacetonu, należy przewidzieć zastosowanie specjalnego reak-
tora wstępnego do oczyszczania fenolu przed skierowaniem go do 
syntezy BPA.

Podobnie jak zanieczyszczenie fenolu w postaci hydroksyaceto-
nu, dezaktywacja promotora zachodzi intensywnie poprzez kontakt 
z metanolem, który jest zanieczyszczeniem, występującym we wsa-
dowym acetonie w ilości 200–300 ppm. W acetonie regenerowanym 
zawartość metanolu w wyniku kumulacji może być wielokrotnie 
większa i powodować dezaktywację promotorowanego katalizatora, 
objawiającą się znaczącym obniżeniem jego wydajności z równocze-
snym spadkiem selektywności, nawet do poniżej 85%. 

Przyczyną tego zjawiska może być przebieg procesu S,S-
dimetylowania tiolowego promotora metanolem, na powierzchni silnie 
kwaśnego katalizatora sulfonowego, którego pierwszym etapem jest 
stabilizacja jonu metylooksoniowego (35):

 (35)

Ten stosunkowo trwały jon przejściowy, znany ze swej reaktywności 
i podatności na atak nukleofilowy11), może ulegać dalszej reakcji 
z tiolem, kokurencyjnej względem reakcji (26), prowadzącej do mety-
lowania grupy tiolowej (36):

O CH3

H

..

..
+Kat SO3

-
H
+

O
+
CH3

H

H

..Kat SO3
-
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Table . By-products of Bisphenol A in its production

Tabela. Produkty uboczne w procesie produkcji bisfenolu A

Nazwa chemiczna
(symbol) Wzór chemiczny

4-(Prop-1-en-2-ylo)fenol, 
 (PIPH)l

 

4-(Propan-2-ylo)fenol

 

2-[2-(4-Hydroksyfenylo)
propan-2-ylo]fenol
(2,4-izomer BPA)

 

4-tert-Butylofenol

 

2,2'-Propano-2,2-diylodifenol

 

1,1,3-Trimetylo-1H-inden-5-ol

 

4,4'-(4-Metylopent-2-eno- 
-2,4-diylo)difenol

(liniowy dimer PIPH, DL-1)

 

4,4'-(4-Metylopent-1-eno- 
-2,4-diylo)difenol

(liniowy dimer PIPH, DL-2

 

3-(4-Hydroksyfenylo)-1,1,3- 
-trimetylo-2,3-dihydro-

-1H-inden-5-ol
(cykliczny dimer PIPH, DC)

Nazwa chemiczna
(symbol) Wzór chemiczny

2,4-bis[2-(4-Hydroksyfenylo)-
-2-propanylo]fenol

(trisfenol)

Dimetylobifenyl-5-ol
(M-198)

4-(2,2,4-Trimetylo-3,4-dihydro-
2H-chromen-4-ylo)fenol

(kodimer, związek Dianina)

2,2,4-Trimetylo-2H-chromen
(TMC)

Oligomery p-izopropenylofe-
nolu (oligomery PIPH)

n

OH

C

CH3
CH2

 3,3,3',3'-Tetrametylo-
2,2',3,3'-tetrahydro-1,1'- 

-spirobi[1H-indeno]-6,6'-diol
(spirobiindan, SBI)

 9,9-Dimetylo-9H-ksanten
(DMX,M-210)

 
(36)

W wyniku kolejnego etapu S-metylowania, jak i protonowania grupy 
aminowej, utworzony jon dwudodatni może skutecznie neutralizować 
centra aktywne katalizatora (37):

 (37)

..

..O
+
CH3

H

H

..Kat SO3
-

SH
NH2

+ Kat SO3
-
..SH
+

NH2

CH3

.. + OH2

Kat SO3
-

..S
+

NH3
+

CH3

CH3

O3
-
S Kat

Ponadto, powstała cząsteczka dimetylosulfoniowej pochodnej cyste-
aminy, z uwagi na utratę właściwości nukleofilowych, traci tym samym 
zdolność do reakcji (26) decydującej o przebiegu syntezy bisfenolu A.

Jakkolwiek w równaniach (36) i (37) nośnikiem grupy tiolowej 
jest cysteamina, podobnie jak w przypadku reakcji (33) mechanizm 
blokowania promotora następuje także przy zastosowaniu 2,2-dime-
tylotiazolidyny. Kumulacji szkodliwego metanolu w acetonie można 
zapobiegać usuwając jego zawartość w specjalnej kolumnie.

Pokrewnym zagadnieniem związanym z reakcjami ubocznymi 
promotora prowadzącymi do obniżenia aktywności katalizatora 
jest utlenianie promotorów tiolowych. Jakkolwiek powszechnie 
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znany szereg reakcji utleniania tioli jest złożony i prowadzi do 
wytworzenia grup sulfonowych, poprzez etapy tworzenia kwasów 
sulfinowych, sulfenowych i wreszcie sulfonów, najbardziej prawdo-
podobną reakcją jest delikatne utlenianie katalityczne do disulfidów, 
których nieaktywne cząsteczki mogą wiązać dwie grupy sulfonowe 
katalizatora (38):

 (38)

Fakt negatywnego wpływu kontaktu z powietrzem na aktywność kata-
lizatora promotorowanego potwierdzono w praktyce przemysłowej.

Podsumowanie

W przedstawionych reakcjach istotnych dla procesu przemysłowej 
produkcji BPA można wyróżnić liczne zidentyfikowane produkty 
uboczne, które mogą występować w procesie produkcji bisfenolu 
A (tabela). Występują one w mieszaninie reakcyjnej w zróżnicowa-
nych ilościach, od śladowych do kilku procent (np. 2,4-izomer BPA). 
Znajomość i zrozumienie istotnych reakcji chemicznych zacho-
dzących w procesie produkcji BPA oraz występujących produktów 

NH2 SH
NH2 S

S
NH2

1/2 O 2

+ H2O

przejściowych i roli wprowadzanych do procesu zanieczyszczeń oraz 
powstających produktów ubocznych, pozwala na odpowiedni dobór 
i sekwencję procesów jednostkowych w realizowanej technologii, co 
w konsekwencji decyduje o przewadze zaproponowanych rozwiązań 
w oferowanej technologii w stosunku do procesów firm konkuren-
cyjnych.S

Otrzymano: 01-06-2016
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