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BEVEZETÉS

„A kémiával és a vegyiparral életünk minden egyes napján, valamennyien kapcsolatban vagyunk. A
kémia eredményei segítenek abban, hogy megfelelıen táplálkozzunk és öltözködjünk, megfelelı
körülmények között lakjunk.”
Alliance for Chemical Sciences and Technologies in Europe
A vegyipar mind gazdasági súlyát, mind társadalmi jelentıségét tekintve a kiemelt
fontosságú iparágak közé tartozik világszerte. Az európai vegyipar egyik vezetı szakmai
szervezetének idézete szerint a vegyipar és annak mőködéséhez szorosan társítható alaptudomány, a
kémia nagymértékben hozzájárulnak számos egyéb terület fejlıdéséhez (pl. biológia, fizika,
orvostudomány,

anyagtudomány,

energiatermelés,

környezetvédelem,

stb.),

amelyek

meghatározóak mindennapjainkban, kiemelt jelentıségőek életminıségünk javítása szempontjából
[2]. Ugyanakkor a XXI. század elején, a gazdaság többi területéhez hasonlóan, a vegyiparnak is
egyre nagyobb kihívásokkal kell megbirkóznia. Mozgásterét napjainkban alapvetıen meghatározó
egyik tényezı a gazdaság globalizálódása, amely az új piacok megnyitását és az új
nyersanyagforrások elérhetıségét jelenti. Ezzel egyidejőleg azonban a korábbi saját piacokon is új
szereplık és új termékek megjelenésével kell számolni. A kedvezıbb piaci pozíciók elfoglalása
érdekében a vállalatok sok esetben gazdasági- és mőszaki potenciáljuk összevonása révén
egyesülnek. Fontos kihívás a vegyipari technológiák és termékek környezeti hatásainak mérséklése
is, mivel a vegyipart a közvélemény a természeti környezetet fokozottan terhelı iparágak közé
sorolja. További korlátozó tényezı a pénzpiac nyomása az ágazat profit termelı képességének
növelése érdekében. A fogyasztói elvárások is nagymértékben hozzájárulnak a vegyipar termelési
profiljához. Ezek elsısorban a vegyipari termékek használati értékével, minıségével és árával
kapcsolatosak, de egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a környezeti hatások csökkentésére irányuló
igények. Növekednek a munkaerı minıségével kapcsolatos elvárások is. A megbízható alapanyagellátás megszervezéséhez, a korszerő logisztikai módszerek alkalmazásához, a bonyolult
technológiai folyamatok mőködtetéséhez, a termékek hatékony értékesítéséhez jól képzett, több
tudomány területen is jártas munkaerıre van szüksége a vegyiparnak.
Az anyagtudományi- és technológiai kutatások eredményeként kifejlesztett új szintetikus
anyagok forradalmi módon változtatták meg társadalmunk életét. A hagyományos szerkezeti
anyagokon, a fémeken, a fán, az üvegen túlmenıen mindennapjaink részei pl. a természetes szálakat
felváltó mesterséges polimerek és a korszerő kerámiai anyagok melyekbıl további fejlesztések
eredményeként kisebb tömegő, kedvezıbb használati tulajdonságú, hosszabb élettartalmú,
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flexibilisen tervezhetı és gyártható termékek hozhatók létre. A jövı egyik fontos feladata az
anyagszerkezet, a tulajdonságok és az anyag-elıállítás közötti kapcsolat minél több részletének
tisztázása. Tökéletesíteni kell az anyag-elıállítási és feldolgozási technológiákat, és növelni kell az
anyagok újrahasznosításának mértékét [2].
A jövı mérnökének nem elég tehát a szakmáját elszigeteltségében ismerni, az átfogó,
minden területre kiterjedı komplex tudás nélkülözhetetlen. Ahhoz azonban, hogy ez a tudás
összeálljon, az alapoktól kezdve kell azt felépíteni.
Jelen kötet elsısorban a Miskolci Egyetem Mőszaki Anyagtudományi Karának vegyipari
technológiai szakirányos, BSc képzésben résztvevı hallgatói részére készült. Az a Hallgató, aki ezt
a jegyzetet olvassa, már túl van az alaptudományok (matematika, fizika, kémia, fizikai kémia)
elsajátításán, ill. párhuzamosan ismerkedik a vegyipari egyéb területeivel, pl. vegyipari
alapmőveletekkel. Birtokában van azon ismereteknek, amely alapján tovább építkezhet, és a
legfontosabb alapfogalmak megismerésén túl betekintést kaphat a klasszikus szervetlen kémiai
technológiák (víztisztítás, klór-, kénsav-, ammónia-, salétromsavgyártás, ipari korom elıállítása)
mőveleteibe, folyamataiba. Figyelembe véve, hogy a borsodi régiónak kiemelt vegyipari
jelentısége van, igyekeztünk a teljesség igénye nélkül azokat a jelenleg is üzemelı technológiákat,
és az azokhoz kapcsolódó háttérismereteket bemutatni, amelyek a térségben is jelen vannak, ill.
amely technológiának az ismerete hozzá tartozik az általános anyag- és vegyészmérnöki tudáshoz.
Jelen elektronikus jegyzet célja, hogy a jövı mérnökei ezeknek a „klasszikus modern
technológiáknak” a megismerésén keresztül közelebb kerüljenek a rendszer szemlélető
gondolkodáshoz, és arra alapozva tovább haladjanak a mérnöki megismerés útján.
Természetesen jó szívvel ajánljuk e Jegyzetet Mindenkinek, aki érdeklıdik a vegyipar alapismeretei
és szervetlen kémiai technológiái iránt.
Köszönet illeti a Borsodi Vegyi Kombinát Zrt., a Linde Gáz, a Columbian Tiszai
Koromgyár és a TVK Nyrt. szakembereinek közremőködését, akik nagy segítséget nyújtottak
abban, hogy

a Jegyzet tartalmazhatja a térség legkorszerőbb szervetlen kémiai vonatkozású

technológiáit. A szakmai lektorálást az egyes technológiákat gyakorlatban is üzemeltetı vezetı
szakemberek végezték, biztosítva ezáltal a Jegyzet hitelességét.
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Hálás köszönet ezért a munkájáért
• a BorsodChem Zrt. részérıl:
-

Seres András gyárvetetınek,

-

Szabó Csaba technológiai vezetınek,

-

Vattay Balázs ammónia üzemvezetınek,

-

Kormos Imre vízüzem vezetınek,

-

Gömze Andreas technológiai vezetınek;

• a Linde Gas részérıl:
-

Farkas Lajos mőszaki vezetınek;

• a Columbian Tiszai Koromgyár részérıl:
- Dobos László igazgatónak,
- Zirig Sándor minıségirányítási igazgatónak,
akik az egyes technológiákra vonatkozó háttér anyagokkal, továbbá szakmai tanácsaikkal és
javaslataikkal segítették a Tankönyv elkészülését, továbbá munkahelyi elfoglaltságukon
túlmenıen vállalták a Jegyzet vonatkozó fejezeteinek lektorálását.
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1.

A KÉMIAI TECHNOLÓGIA ALAPJAI

1.1.

A technológia fogalma, a kémiai technológia tárgya
Az ipari termelés fı célja a természeti kincsek fizikai és kémiai úton való feldolgozása,

amelynek termékei fıként az emberi léthez szükséges közhasználati cikkek, valamint az ipari
termeléshez szükséges termelési eszközök. A természet, társadalom és technológia hármas
kapcsolatát az 1.1. ábra mutatja be. A kapcsolat lényege, hogy az ember tevékenységével a
bioszférából nyersanyagokat, energiahordozókat von ki, és azokból meghatározott célokra különféle
termékeket állít elı. A termékek elıállítása, majd fogyasztása közben hulladék keletkezik, ami a
környezetet terheli [3].

1.1. ábra: A természet – gazdaság – társadalom rendszer kapcsolata
Mindezek tanulmányozásával és gyakorlati kivitelezésével a technológia tudománya
foglalkozik. A technológia görög eredető összetett szó, a technika és a „logos” (gondolat, ész, tudás,
tudomány) szavak egyesítésével jött létre. A tudatos tevékenységhez módszerek, eljárások
szükségesek. A mőszaki szakember számára a következı meghatározás fejezi ki legjobban e szó
tartalmát: módszerek, eljárások összessége, amelyek segítségével tudatosan, rendszeres átalakítás
útján nyers- és alapanyagokból ipari terméket állítunk elı. A mondat három részlete egyre megújuló
folyamatban ismétlıdik. Az ipari termék (3) újra alapanyaggá (1) válhat és ismét termékké (3)
alakítható (2). Van azonban az ismétlıdésben két szélsı eset: olyan kiindulási anyag, amely még
nem technológiai folyamatban jött létre, és olyan termék, amely már közvetlen szükségletet elégít
ki, nem válik újra átalakítás tárgyává. Ennek a folyamatnak végsı soron az a következménye, hogy
a kívánt termék elıállítása céljából koncentrált nyersanyag- és energia elıfordulások aknázhatók ki,
miközben hulladék termelıdik helyi-, regionális illetve globális méretekben.
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A kémiai technológia a vegyipari termékek gyártásával kapcsolatos természettudományi és
mőszaki ismeretek összessége. Olyan folyamatokkal foglalkozik, melyekben az anyag összetétele,
szerkezete, és energiatartalma változhat meg.
Összefoglalva, a kémiai technológia mindazon folyamatok megvalósítását tárgyalja, amelyben a
természet nyersanyagaiból, a tudomány alapelveit felhasználva energia befektetéssel, emberi
közremőködéssel, az adott technika alkalmazásával, a nyersanyagból különbözı használati értékkel
bíró termékeket állítanak elı.
A technológia és az elvi tudományok között lényeges különbségek vannak: a kémiai technológia
általában sokkomponenső, csak nagyszámú paraméterrel jellemezhetı heterogén rendszerekkel
dolgozik, nagymérető berendezésekben, nagy anyagmennyiséggel. A vegyipari gyakorlatban nem
„tiszta” anyagokkal, hanem a nyersanyagoktól, azok fajtáitól, sıt eredetétıl is függı
többkomponenső rendszerrel dolgoznak, és a méretbeli növekedés is minıségi különbséget okoz.
Így a kémia technológia más tudományokhoz viszonyítva sokkal bonyolultabb.
Az elvi tudományokban másodlagos, hogy egy laboratóriumi kísérlet, vagy annak terméke
mennyibe kerül, a kémiai technológiában viszont az önköltség az alapvetı mőszaki paraméter. A
kémiai technológia közvetlen kapcsolatban áll a természettel és a társadalommal. A termelésben
szervezett munkacsoportok tevékenykednek. Ez olyan munkaélettani, munkalélektani, stb.
kérdéseket is felvet, amelyek az elvi tudományok mővelése során fel sem merülhetnek.
A technológia, mint alkalmazott mőszaki tudomány tehát keresi az
-

az egyre újuló elıállítási módszereket (fizika, kémia)

-

az elıállításhoz szükséges jobb eszközöket, módszereket (géptan, vegyipari mővelettan)

-

a módszerek és eszközök ésszerőbb, gazdaságosabb elrendezését (üzemtervezés,
üzemszervezés, stb.)

1.2.

Technológiával kapcsolatos alapfogalmak
E fejezet keretein belül igyekszünk megismertetni az Olvasót a vegyiparban használatos

legfontosabb alapfogalmakkal. A fogalmak egymás után történı megismertetése megpróbál logikai
sorrendben felépíteni egy mőködı technológiát. Az alapanyagoktól kiindulva, azokkal vegyipari
mőveleteket, folyamatokat végrehajtva - melyekhez gépek, készülékek, berendezések szükségesekjutunk el a technológia termékeihez. Definiáljuk a mőveleti egység fogalmát, és csoportosítjuk a
mőködı technológiai egységeket, meghatározzuk az anyagok útjait.
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Egy mőködı technológia az adott kor fejlettségi szintjének megfelelıen automatizálva kell, hogy
legyen.

E

téma

is

szorosan

kapcsolódik

a

technológiai

alapismeretekhez.

Azonban

szabályozáselmélettel kapcsolatos fogalmak bemutatása nem képezi e Jegyzet tárgyát, azt a
„vegyipari rendszerek automatizálása” címő tantárgy ismeretanyaga tartalmazza.
1.2.1. A vegyipari technológiák alap- és segéd anyagai
Azokat az anyagokat, melyeket a különbözı gyártási folyamatok során termékekké
alakítanak át, nyersanyagoknak nevezzük. Attól függıen, hogy milyen szerepük, fontosságuk van a
gyártásban, megkülönböztetünk alapnyersanyagokat (fı nyersanyag) és segédnyersanyagokat,
ezeket röviden alapanyagoknak és segédanyagoknak nevezzük. Az elıbbiekre jellemzı, hogy a
gyártott termékben az alapanyagot tartalmazó kémiai elemek egyike szerepel, hiányukban a gyártás
igen gyakran lehetetlenné válik. Például a Solvay-féle eljárás szerint a kalcinált szóda (Na2CO3)
elıállításához a következı nyersanyagok szükségesek: NaCl, CO2, H2O, NH3. Ezek közül a
konyhasó, a szén-dioxid és a víz alapanyagok, mert legalább valamelyik elemükkel szerepelnek a
Na2CO3 összetételében, míg az ammónia segédanyag, mivel a szóda összetételében sem a nitrogén,
sem a hidrogén nem vesz részt. Ennek ellenére a Solvay-féle eljárás szerint ammónia nélkül nem
nyerhetı Na2CO3. (A Solvay-féle szóda gyártás a késıbbiekben, a 6.5. fejezetben részletesen
bemutatásra kerül.)
Eredetüket tekintve beszélhetünk természetes és ipari (vagy szintetikus) nyersanyagokról.
Az elıbbieket a természetes nyersanyagforrások kiaknázása útján nyerik, míg az utóbbiak
valamilyen gyártási folyamat termékei: pl. nátrium-hidroxid (NaOH), klór (Cl2), különbözı
polimerizációs monomerek stb.
A természetes eredető nyersanyagok tovább csoportosíthatók ásványi, növényi és állati eredetőekre.
A jelentısebb ásványi eredető nyersanyagok közül említésre méltó: a kıszén, kıolaj, földgáz,
különbözı ércek (pl. pirit), szervetlen sók (NaCl, Na2CO3, Na2SO4, KCl stb.), melyeket a
természetben elıforduló megfelelı telepek kitermelése útján nyernek.
A növényi eredető nyersanyagok igen nagy számban léteznek: gabona- és faféleségek, nád,
burgonya, cukorrépa, kender, len, dohány, étolajat tartalmazó növényi magvak és bogyók,
zöldségfélék, gyümölcsök (kerti és erdei gyümölcsök) stb.
A fontosabb állati eredető nyersanyagok a hús, bır, csont, szır, prémek, vér, tej, tejföl, belsı
szervek, gyapjú, stb.
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A növényi és állati eredető nyersanyagokra jellemzı, hogy újratermelhetık, illetve
regenerálhatók, aminek igen nagy szociális és gazdasági jelentısége van. Tárolásuk során
biztosítani kell a romlásukat megelızı feltételeket. Ezzel szemben az ásványi eredető
nyersanyagforrások irreverzibilisen kimerülnek, nem termelhetık újra.
Az ásványi eredető nyersanyagok feldolgozásával foglalkozik a kémiai ipar két ága, a
szervetlen és a szerves kémiai ipar (amely magában foglalja a petrolkémiát is), az építıanyag-ipar, a
metallurgia (fémek elıállítása), a szénfeldolgozó ipar stb. A növényi és állati eredető nyersanyagok
feldolgozásával foglalkozik a szerves kémiai ipar (gyógyszeripar, festékipar stb.), az élelmiszer- és
textilipar, a bır- és zsírfeldolgozó ipar stb.
Megjegyzendı, hogy a nyersanyagok csoportjába tartozik a levegı és a víz is, melyek igen sok
technológiai folyamatban vannak jelen, és amelyek nélkül emberi tevékenység nem képzelhetı el
[4].
1.2.2. Vegyipari technológiai alapmőveletek és alapfolyamatok, gyártási technológia
A vegyipari technológia tehát azokat a módszereket és eljárásokat tanulmányozza és
alkalmazza, amelyek lehetıvé teszik a különbözı eredető és természető nyersanyagoknak kémiai
úton történı végtermékekké való átalakítását.
Az iparban alkalmazott eljárások technológiai folyamatok. Összetevıik az alapmőveletek és
alapfolyamatok. Az alapmőveletek alapját fizikai, illetve fizikai-kémiai jelenségek képezik, míg
alapfolyamatok alatt kémiai átalakulásokat értünk.
Az alapmővelet szó angol megfelelıje a „unit operation”. Fontosabb alapmőveletek: aprítás,
osztályozás, ülepítés, szállítás, adagolás, keverés, szőrés (mechanikai alapmőveletek), valamint a
melegítés, hőtés, bepárlás (termo diffúziós alapmőveletek), kristályosítás, desztillálás, kondenzálás,
abszorpció, szárítás, stb (anyagátadással kapcsolatos mőveletek).
Az alapfolyamat szó angol megfelelıje a „process unit”. Ide sorolhatók: az oxidáció, a
redukció, a hidrogénezés, dehidrogénezés, halogénezés, nitrálás, szulfonálás, észterezés,
polimerizáció, polikondenzáció stb. Ez az osztályozás, amely uralja a szakirodalmat és nagyban
megkönnyíti a fogalomrendszerezı munkát, nem mondható teljesnek, vagy legalábbis arra kötelez,
hogy ne tekintsük túlságosan merevnek. Ennek magyarázatára szolgáljon a következı példa. A
nitrogén-dioxid vízben való elnyeletését az abszorpció, mint alapmővelet egyik egyedi esetének
tekintjük, jóllehet itt egy kémiai reakció is lejátszódik, amely salétromsavat eredményez. Ezt tehát
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alapfolyamatnak is minısíthetnénk. Ennek ellenére, valahányszor egy gázt folyadékban oldunk,
abszorpcióról beszélünk. Ez pedig a technológiai fogalomkör keretében alapmőveletnek számít.
A fentiek alapján leszögezhetı, hogy az alapmőveletek egymagukban is képezhetnek
technológiai folyamatokat. Például a cukorgyártás esetén extrakcióval nyerik ki a hatóanyagot a
cukorrépából, de kémiai szerkezet megváltozásával járó folyamat nem játszódik le a
technológiában. Az alapfolyamatok viszont csak alapmőveletekkel együtt képezhetik a technológia
egészét. Például az ammónia szintézise során nem csak kémiai folyamatok játszódnak le, de az
értékes terméket, az ammóniát kondenzálással, mint fizikai változáson alapuló mővelettel nyerik ki
a reakcióelegybıl.
Több alapmővelet és alapfolyamat, vagy több alapmővelet együttvéve technológiai vagy
gyártási folyamatot képez, szigorú logikai sorrend szerint épülnek fel. Ebbıl következik a
megállapítás, hogy az alapmőveletek és alapfolyamatok éppen úgy összetevıi a technológiai
folyamatnak, amint a szavak összetevıi a mondatnak.
Az ipari vállalatok tevékenységüket egy többé-kevésbé összetett folyamat szerint fejtik ki,
amit termelési folyamatnak nevezünk. Ez rendszerint több technológiai folyamatot foglal magában.
A gyártási technológiának tehát tartalmaznia kell az elméleti- és gyakorlati utasítások minden apró
részletét, amelynek ismerete a gyártás végrehajtásához nélkülözhetetlen.
Bármely kémiai jellegő folyamat ipari alkalmazása feltételezi egy egész sor készülék, gép és
mővelet használatát. Ezzel magyarázható, hogy a kémiai technológia nem tanulmányozható kellı
alapossággal az alapfogalmak, alapfolyamatok és alapmőveletek ismerete nélkül. Az alapmőveletek
részletes bemutatása ugyan a vegyipari mővelettan tárgyát képezi, de az alábbi fejezetben
emlékeztetıül összefoglaljuk a legfontosabb vegyiparban alkalmazható alapmőveletet. Az kémiai
technológiai alapfolyamatok részletes, egy szubjektív csoportosítás alapján történı tárgyalására
ezen elektronikus jegyzet második kötetében kerül sor.
1.2.3. Kémiai technológiai alapmőveletek rendszerezése
Mechanikai mőveletek
A mechanikai mőveletek során vagy maga a berendezés mőködése mechanikus (pl.
keverés), vagy a mechanikai erık a szilárd nyersanyagok, átmeneti termékek vagy végtermékek
technológiai elıkészítése során kerülnek alkalmazásra [7]. Ezek közé sorolható az aprítás és a
szilárd szemcsehalmazok elválasztására szolgáló módszerek (osztályozás, fajtázás).
A legfontosabb mechanikai mőveletek fajtáit az 1-1 táblázat foglalja össze.
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1-1. táblázat: Fontosabb mechanikai mőveletek csoportosítása

Áramlástani mőveletek
A vegyipari mőveletek többnyire áramló rendszerekben zajlanak, amely rendszerek leírására
jól alkalmazhatók a hidrodinamika törvényszerőségei. Az 1-2. táblázatban összefoglaljuk a
legfontosabb áramlástani mőveleteket [16].
1-2. táblázat: Fontosabb áramlástani mőveletek csoportosítása

Termikus mőveletek
A hıcsere (főtés, hőtés), bepárlás szárítás, stb. termikus mőveletnek tekinthetı. Mindegyik
esetben a hıenergia transzport oka a hımérséklet-különbség. A hıátvitelnek három alapvetı
formáját különböztethetjük meg. A hıvezetés során a hıátvitel a test magasabb hımérséklető
helyétıl ugyanazon test alacsonyabb hımérséklető része felé, vagy a vele fizikai érintkezésben lévı
másik testre, a részecskék makroszkopikus helyváltoztatása nélkül megy végbe. A hıkonvekció
esetén a hı átvitele a fluidum egyik pontjából a másikba a fluidum keveredése, vagy egyirányú
helyváltoztatása, áramlása révén megy végbe. Ez lehet természetes áram a hımérséklet16

különbségbıl származó sőrőségkülönbség következtében, vagy kényszerített konvekció, azaz külsı
erı hatásából eredı hıáram. A hısugárzás folyamán a hıátvitel a fizikailag nem érintkezı testek
között a téren keresztül ható elektromágneses sugárzás révén történik. A gyakorlatban a hıátvitel
mindhárom formája egyidejőleg is szerepet játszhat, és bizonyos esetekben célszerő is valamennyit
figyelembe venni.
A hıátadás (főtés vagy hőtés) egy másik szempont szerint direkt vagy indirekt lehet. Direkt
főtésnél, amikor a hımérséklet magas, nagy szerepe lehet a hısugárzásnak, és ez a hıáram nagy
részét teheti ki. Közvetett főtés és hőtés alkalmával, amikor a hımérséklet általában nem haladja
meg a 600 K-t, a hı vezetés és konvekció útján adódik át. Ilyen körülmények között a hısugárzás
hatása elhanyagolható, kivéve a hıszigetelési problémákat, amikor éppen a sugárzási veszteségek
elkerülése a cél.
Közvetlen módszerrel dolgoznak a gázokat, gızöket és folyadékokat érintkeztetı
berendezések (pl. folyadék nagyfelülető hőtése levegıvel; gáz/gız bevezetése folyadékokba
elosztófejeken, perforált csöveken keresztül; gáz és folyadék finom elosztású, ellenáramú
érintkeztetése; megırölt, szilárd anyagok, pl. jég beszórása folyadékokba). Mindegyik megoldásban
közös, egyik legfontosabb probléma a különbözı halmazállapotú anyagok állandóan nagy felületen
való érintkeztetése.
Közvetett módszerrel dolgoznak a győjtınéven hıcserélınek nevezett berendezések.
Legfontosabb fajtáik:
-

egyszerő koncentrikus kettıs csöves, vagy csıköteges berendezések

-

kettısfalú készülékek, az ún. duplikátorok

-

regenerátor kamrák

A felsorolt berendezések mőködésében lényeges elvi különbség mutatkozik. Az elsı esetben a
„falon” keresztül a hıátadás teljes ideje alatt állandó az anyagok érintkezése. Ezt rekuperációs
elvnek nevezzük, az ilyen berendezések a rekuperátorok. A regenerációs elv esetében a kamrát
elızetesen hıhordozóval felfőtjük vagy lehőtjük, majd a hıhordozót elvezetjük (innen a
regenerátorkamra elnevezés). Ezután a főtendı, vagy hőtendı anyagot vezetjük a kamrába és ott az
felmelegszik vagy lehől. A hıátadás tehát itt is a falon keresztül megy végbe, a hıhordozó és a
főtendı/hőtendı anyag azonban még a falon keresztül sem érintkezik.
A hıátadás azonban nem kifejezetten a termikus mőveletekben –hıcsere (azaz hőtés, főtés),
szárítás, bepárlás, kondenzálás- alapvetı jelentıségő, hanem nagy hatással van sok anyagátadási
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mővelet (desztilláció, kristályosítás, stb.), valamint a hıközléssel vagy hıelvezetéssel kísért kémiai
reakciók lefolyására –azaz a kémiai reaktorok mőködésére- is.
Anyagátadási (diffúziós) mőveletek
A diffúziós elválasztási mőveletekkel homogén- és heterogén és kolloid rendszerek (gázvagy folyadékelegyek, oldatok) komponenseit lehet elkülöníteni úgy, hogy egy vagy több anyag
egyik fázisból a másik fázisba történı átmenete valósul meg. A különbözı anyagi rendszerek
halmazállapot szerinti csoportosítását az 1-3. táblázat tartalmazza.
1-3. táblázat: Anyagrendszerek csoportosítása halmazállapotok szerint

A vizsgált anyagi rendszerben lejátszódó diffúzió során anyagátadás történik. A folyamat
hajtóereje az egyensúlyi állapottól való eltérés mértékével, azaz a folyamatban résztvevı anyagok
kémiai potenciáljának különbségével fejezhetı ki. A hajtóerı hatására komponens áram
indukálódik a magasabb koncentrációjú hely felıl az alacsonyabb koncentráció tartomány felé.
Az anyagátadási mőveletek célja:
-

értékes komponens kinyerése: pl. cukor kinyerése cukorrépából

-

komponens eltávolítása: pl. nedves anyag szárítása során oldószer távozik a rendszerbıl

-

komponens bejuttatása a rendszerbe: pl. agglomerátum képzése.

Az idıegység alatt átadott anyag mennyiségét a hajtóerın kívül a fázisok közötti határfelület
nagysága határozza meg, ezért a mőveletek végrehajtásához a maximális nagyságú átadási felület
biztosítása szükséges.
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Gáz-folyadék, folyadék-folyadék rendszerek, oldatok, valamint szilárd-folyadék rendszerek
ipari elválasztására a következı mőveleteket alkalmazhatjuk:
-

lepárlás, desztilláció, rektifikálás: homogén, két vagy több komponenst tartalmazó
folyadékelegy elválasztásának mővelete, amelynek során a folyadék fázis és annak részleges
elpárologtatásával létrejövı gázfázis közötti anyagátmenet jön létre. A folyadékot forralva, a
különbözı komponensek eltérı illékonysága miatt egyesek a gızben feldúsulnak. A gızt
kondenzáljuk, aminek következtében a folyadékban az eredeti komponens-arány eltolódik.

-

abszorpció: gázelegyek komponenseinek szelektív elnyeletése folyadékban. Hımérséklet
csökkenésével vagy nyomás növelésével az elnyelt gáz mennyisége telítıdésig növelhetı.
Az abszorpcióval ellentétes folyamat a deszorpció (kihajtás), mely folyamatnak a
hımérséklet növelése vagy a nyomás csökkentése kedvez.

-

extrakció: a kiindulási folyadék vagy szilárd fázisban oldott komponens átvitele egy másik,
az elızıvel nem, vagy csak részlegesen elegyedı oldószerbe; folyadék-folyadék
extrakciónál a kiindulási anyag folyadék (oldat), a szilárd-folyadék extrakciónál pedig
szilárd halmazállapotú.

-

adszorpció: gázok, gızök vagy oldatok komponenseinek elválasztása szilárd anyagokon
történı szelektív megkötıdés révén (pl. olaj színes vegyületeinek eltávolítása derítıszerrel)
A szilárd-folyadék, illetve szilárd-gáz fázishatáron felületi erık (molekuláris) hatnak. Az
adszorpció egyik sajátos formája az ioncsere (pl. vízlágyítás ioncserélı gyantákkal töltött
oszlopokban).

-

kristályosítás: kristályos szilárd fázis kiválasztása oldatokból vagy olvadékokból túltelítés
vagy túlhőtés útján. Jellemzıje a folyadék és a szilárd fázis közötti anyagátmenet. A
telítetlen oldatból túltelített oldat készítése bepárlással vagy hőtéssel történhet. A
kristályképzıdést követıen, a kristályok elválasztására, mosására és szárítására kerül sor.

-

szárítás: célja a víz- vagy egyéb oldószer-tartalomcsökkentés elpárologtatással vagy
szublimálással. A szárítási sebesség növelhetı a levegı vagy egyéb szárítóközegként
alkalmazott gáz áramlási sebességének növelésével, a szárítandó anyag mozgatásával
(keverésével), az anyagátadási határ felület növelésével (anyagok aprítása útján).

-

Membrán diffúziós mőveletek: fajtái: ultraszőrés, fordított ozmózis, dialízis. Mindegyik
esetben az oldószer kis molekulái az oldott anyag nagyobb molekuláitól különbözı
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pórusmérető porózus membránon, mint szőrın szétválaszthatók. A szőrık meghatározott
pórusnagyságú mőanyagok (sík, spirál, kapilláris modulok.)
Ahogy azt már említettük, az itt feltüntetett mőveletek nagy része termikus vagy áramlástani
mőveletként is értelmezhetı, azok csoportosítása igen szubjektív.
1.2.4. Az alapmőveletek, alapfolyamatok eszközei
A gyártási folyamatok és az energiatermelés nélkülözhetetlen elemei a gépek, készülékek és
berendezések. A gép olyan eszköz vagy technikai szerkezet, amely célirányosan munkát végez, ill.
energiát alakít át. Az anyag mozgatására vagy megmunkálására (munkagép), esetleg
energiatermelésre alkalmas (erıgép). Köznapi értelemben a szerszámmal szemben az jellemzi, hogy
felépítése bonyolult, több mozgó alkatrészbıl áll, amelyek egyfajta mechanikai elven történı
együttes munkájához külsı energiaforrás szükséges. A kategória definíciója azonban ennél jóval
képlékenyebb: a tudomány gépeknek nevez olyan egyszerő szerkezeteket, mint a csiga vagy az
emelı. A magyar nyelv szókincsében több, mechanikai munkavégzéssel nem jellemezhetı, de
emberi tevékenységet kiváltó technikai eszköz elnevezésében helyet kapott a gép utótag (pl. írógép,
számológép, számítógép).
A gépeket rendeltetésük alapján erıgépekre és munkagépekre oszthatjuk. Az elıbbiek
segítségével az energia valamilyen fajtáját átalakítjuk át másfajta energiává, míg az utóbbiak
segítségével az energia valamilyen fajtáját átalakítjuk mechanikai munkává.
Az erıgépek csoportjába tartoznak a generátorok és a motorok. A generátorok segítségével a
mechanikai energia vagy valamilyen hıhordozó belsı energiája más energiává alakítható át. A
motorok pedig az energia valamilyen fajtáját mechanikai energiává alakítják át. Ilyen megfontolás
alapján egy szivattyú generátornak tekinthetı, mivel hidraulikus energiát fejleszt. A vízturbina
viszont hidraulikus motornak minısíthetı. Hasonlóképpen, az elektromos energiát fejlesztı gép
elektromos generátor, míg az elektromos energiát mechanikai energiává átalakító gép elektromos
motor. Attól függıen, hogy milyen energiával üzemeltethetık, beszélhetünk: elektromos,
hidraulikus, pneumatikus, termikus stb. gépekrıl.
A munkagépek csoportjába tartoznak a megmunkáló- vagy feldolgozógépek (zúzó-, ırlı-,
osztályozó-, nyíró-, forgácsoló-, stb. gépek), és a szállítógépek (szivattyúk, kompresszorok,
szállítószalagok, vonatok, teherhajók stb.).
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A készülék egyetlen tárgy, amelyben mőveletet lehet elvégezni, vagy folyamatot lehet
megvalósítani. Az alloktorok olyan készülékek, amelyben fizikai változások idézhetık elı.
Vegyipari

szempontból

készülékeknek,

illetve

reaktoroknak

nevezzük

az

olyan

berendezéselemeket, amelyekben valamilyen kémiai folyamat játszódik le (nyersanyagok kémiai
átalakítása). Így beszélhetünk oxidáló, hidrogénezı, klórozó, szulfonáló, krakkoló stb.
készülékekrıl (reaktorokról).
A berendezések készülékekbıl, gépekbıl és gépcsoportokból álló ipari építmények, amelyek
a technológiai folyamatok kivitelezésére szolgálnak. Attól függıen, hogy milyen mennyiségő
nyersanyag feldolgozására alkalmazhatók, megkülönböztetünk laboratóriumi-, kísérleti (pilot)-,
félüzemi- és ipari berendezéseket. Mielıtt egy kiszemelt folyamatot az iparban alkalmaznának, azt
elızıleg laboratóriumi berendezésekben gondosan tanulmányozzák; amennyiben az így kapott
kísérleti eredmények pozitívak, akkor kerülhet sor a kísérletek folytatására pilot berendezésekben.
Ha az illetı terméket nagyipari mennyiségben kell gyártani, akkor az ipari berendezés megépítése
elıtt általában meg szokták építeni a félipari berendezést is, amellyel befejezik az alkalmazásra
szánt technológiai folyamat kikísérletezését, s csupán ezután kerül sor az ipari berendezés
megépítésére.
1.2.5. A vegyipari mővelettan jelentısége, mőveleti egység fogalma, felosztásuk
Mint ahogy azt már korábban is említettük, az alapmőveletek technológiától független
tárgyalásával a vegyipari mővelettan foglalkozik. Ez olyan alkalmazott tudomány, amely a
gépekben, készülékekben és berendezésekben végrehajtható mőveletek általános - konkrét gyártási
eljárástól független- törvényszerőségeit tárgyalja. Elméleti vonatkozásban a termodinamika és a
transzportfolyamatok tudományára épül.
A termodinamikai rendszer az anyagi világ azon része, amelyet a fizikai és kémiai
jelenségek vizsgálatára kiválasztottunk. Lehet nyílt, zárt és elszigetelt rendszer, attól függıen, hogy
a környezetével milyen kapcsolatban van. Elszigetelt rendszerben a rendszer és környezete között
sem energia (hı), sem tömeg (komponens), sem impulzustranszport nem lehetséges.
A termodinamika tudománya két részre oszlik; az egyensúlyi és a nem egyensúlyi rendszerek
tárgyalására. Egyensúlyinak (sztatikusnak) nevezzük azokat az idı független rendszereket,
melyekben semmiféle makroszkopikus folyamat nem játszódik le a hajtóerık hiánya miatt. A nem
egyensúlyi rendszerekben bármilyen makroszkopikus folyamat végbemehet, mivel a hajtóerı nem
zérus. A nem egyensúlyi, de idıtıl független rendszereket stacionárius rendszereknek, az idıfüggı
rendszereket instacionárius rendszernek nevezzük.
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A

vegyipari

technológiák,

gyártási

eljárások

bizonyos

vegyipari

mőveletek

egymásutánjaként értelmezhetık. Ezen vegyipari mőveletek alapegységeit, melyek gépek,
készülékek, berendezések lehetnek, mőveleti egységnek nevezzük. A mőveleti egység a munka
tárgyának és valamely speciális munkaeszköznek az ember által irányított kölcsönhatása, amelynek
eredményeként a munka tárgya kisebb-nagyobb mértékben átalakul, a munka eszköze kisebbnagyobb elhasználódástól eltekintve változatlan marad, az ember pedig valamilyen használati
értéket termel, és ezekbıl munkaerejét megújítja.
A mőveleti egységek idıbeli lefutásukat tekintve lehetnek szakaszosak, folyamatosak,
félfolyamatosak és ciklikusak. A vegyipari mővelettan a zárt-, ill. nyílt rendszer jellegét kizárólag a
tömeg (komponens) transzportra korlátozza. Az energia (hı) és impulzus transzportját mind a
szakaszos, mind a folyamatos mőveleti egységnél megengedjük [8].
Szakaszos mőveleti egység
A szakaszos mőveleti egység mőködése az alábbi, idıben periodikusan ismétlıdı
részmőveletekbıl áll:
- a kiindulási anyagok adagolása;
- a mővelet elvégzése, illetve a folyamat levezetése;
- a készülék kiürítése és újbóli elıkészítése.
A szakaszos gyártásnál szereplı részmőveletek egymásutánja grafikusan ábrázolva az idı
függvényében az 1.2. ábrán látható.

1.2. ábra: Szakaszosan mőködı mőveleti egység részmőveletei
A készülék (reaktor) egyszeri feltöltésénél használt nyersanyagait töltetnek vagy „sarzs”-nak
(charge) nevezzük. A rendszer és környezete között a mőveleti idı adott tartományában tömeg
(komponens) transzport nem engedhetı meg. Ebben az idıtartományban a mőveleti egység
tömegtranszport szempontjából zárt rendszernek tekinthetı (pl. keverıs üst reaktor).
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Folyamatos mőveleti egység
Folyamatos az olyan technológiai folyamat, ahol a gyártásban résztvevı anyagok állandó
sebességgel haladnak át a kémiai reaktoron és az egész ipari berendezésen. A kémiai reaktorban
(vagy egyéb készülékben) olyan körülményeket kell megvalósítani, hogy a kívánt átalakulás
lejátszódjék. A körülmények a paramétereket (hımérséklet, nyomás, töménység, tartózkodási idı
stb.) jelentik, melyek a gyártási folyamat optimális lefutásának feltételeit teszik lehetıvé. A
képzıdı termék állandó sebességgel távozik a reaktorból és áthalad más készülékeken, ahol a
technológiai folyamat egyéb mőveleteit (szőrés, tisztítás, töményítés stb.) végzik el, végül a
keletkezett végtermék szintén állandó sebességgel hagyja el az ipari berendezést. A folyamatos
mőveleti egység tehát tömegtranszport szempontjából nyílt rendszer, a készülékbe folyamatosan
adagoljuk be a kiindulási anyagot, ill. vesszük el a terméket (pl. folyamatos csıreaktor). A
folyamatos gyártás jellegét az adja meg, hogy a gyártó berendezés különbözı pontjain más és más
paraméter értékek jellemzik az ott uralkodó körülményeket, de azok a készülék vagy a berendezés
egy adott pontján állandóak (miután beáll az egyensúly a rendszerben).
A folyamatosan mőködı mőveleti egység mőködését jól szemlélteti az 1.3. ábra felsı része, ahol az
alábbi lépéseket lehet nyomon követni:
-

A kiindulási anyagok (A, B) elegyítése (1),

-

Az elegy felmelegítése 80 °C-ra (2),

-

20 percen át tartó, 80 °C hımérsékleten való tartás (3),

-

Az elegy lehőtése (4),

-

A C melléktermék elválasztása a D fıterméktıl (5).

Ahhoz hogy az adott reakcióelegyet 7 perc alatt kell felmelegíteni a kívánt hıfokra és 7 perc alatt
kell lehőteni 20 percen át történı adott hımérsékleten tartás után, elızetes kísérletek voltak
szükségesek. Az 1.3. ábra alsó részén az idı függvényében jól látható a hımérsékletprofil alakulása.
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1.3. ábra: Folyamatosan mőködı mőveleti egység részmőveletei
A folyamatos technológiai folyamatok rendszerint akkor gazdaságosak, ha a kérdéses
terméket nagy mennyiségben kell gyártani, a kémiai technológiai folyamat alapját képezı reakció
reverzibilis, és ha az gázfázisban játszódik le. Ez azzal magyarázható, hogy a folyamatos
mőködéső, korszerő berendezések automatizáltak, az átépítésükhöz szükséges befektetési költségek
nagyok, és nehezen térülnek meg kis termelési kapacitás esetén. Reverzibilis reakciókon alapuló
gyártási folyamatok (nagy termelési kapacitás mellett) azért vihetık végbe gazdaságosabban
folyamatos gyártásmóddal, mivel így a nyersanyagkeverék reaktorbeli tartózkodási ideje (az adott
nyomáson és hımérsékleten) úgy állítható be, hogy a már képzıdött terméknek minél kisebb
hányada alakuljon vissza kiinduló anyagokká. Ha a reagáló anyagok gázhalmazállapotban vannak
jelen a berendezésben, akkor szakaszos munkamód esetén a berendezésnek igen nagyméretőnek
kellene lennie, ami növelné a befektetési, karbantartási és általában a termelési költségeket.
A folyamatos mőködéső mőveleti egységek jelentısége és elınye többrétő. Ezek közül a
következıket említjük meg:
- a használt berendezés kisebb mérető, termelési kapacitása nagy és könnyen kezelhetı;
- az automatizálási lehetıségek nagyok;
- a kapott termékek tisztábbak, jobb minıségőek;
- a berendezés karbantartási költségei lényegesen kisebbek;
- az energiafogyasztás kisebb stb.
Ha valamely termék mind szakaszos, mind folyamatos gyártással elıállítható, akkor a fı
gazdasági szempontok döntik el, hogy végül is melyiket alkalmazzák. Ilyen szempont például az,
hogy a szakaszos mőködéső berendezések beruházási költségei rendszerint kisebbek, mint a
folyamatosaké, üzemeltetésük viszont drágább a nagyobb munkaerı-szükséglet miatt. A
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folyamatosan mőködı berendezések beruházási költségeit elsısorban az automatizáláshoz
szükséges mőszerek növelik.
Félfolyamatos- és ciklikus technológiai folyamatok
A két határeset között igen gyakori kivitelezési mód a félfolyamatos eljárás, amely a teljesen
szakaszos és teljesen folyamatos módszerek közötti átmenetet jelenti. Ennek jellemzıje, hogy annyi
azonos rendeltetéső készüléket kapcsolunk sorba, ahány részelemre fel kell bontani a folyamatot. A
szakaszos folyamatra bemutatott példát alkalmazva, félfolyamatos eljárás esetén négy készüléket
használunk: az 1. számút töltjük, a 2. számúban éppen megy a reakció, a 3. számút ürítjük, a 4.
számút tisztítjuk, majd a szerepek cserélıdnek. Ez esetben a részelemeket éppen végrehajtó
készülékek a szakaszosság elve szerint mőködnek, ha azonban az összes készüléket egyetlen
egységnek tekintjük, a folytonosság elve érvényesül.
Félfolyamatos az olyan technológiai folyamat, amelyben egyes mőveletek vagy folyamatok
szakaszosan, mások viszont folyamatosan játszódnak le. Erre példa a nyersvas elıállítása, ahol az
olvasztás állandó jellegő, míg a képzıdött nyersvasnak a kohóból való eltávolítása szakaszosan
történik.
Végül említést kell tenni a ciklikus (vagy recirkulációs) mőveleti egységekrıl, amelyeknél a
reaktorból távozó, át nem alakult nyersanyagokat visszavezetik a berendezés elejére. Így járnak el
például az ammónia szintézisnél, ahol a rendszerbıl távozó hidrogént és nitrogént visszavezetik
(recirkuláltatják). A recirkulációt tartalmazó mőveleti egységet az 1.4. ábra mutatja be.

1.4. ábra: Recirkulációt tartalmazó mőveleti egység
1.2.6. Az anyagok útjai
Függetlenül az elızıekben tárgyalt mőveleti egységek alkalmazott típusától, mindegyik
esetben igen fontos feladat a vegyipari mőveletekben és folyamatokban résztvevı anyagok
meghatározott elvek szerint való vezetése. A haladó mozgásban lévı, egymással érintkezı anyagok
relatív útjai az alábbi elvek szerint jöhetnek létre:
-

Egyenáram elve: Két anyag egymással azonos irányban halad. Egyenáramban két, a
jellemzı paraméter értékeire nézve igen ellentétes állapotú anyag érintkezik elıször. Az
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anyag haladása során idıben az ellentétes értékek kiegyenlítıdnek és így válnak el (1.5.
ábra).

1.5. ábra: Egyenáram elve
-

Ellenáram elve: Az érintkezı anyagok ellentétes irányban mozognak. Ellenáram esetén a
haladás teljes idıtartama alatt a paraméterek közötti különbségek nem különböznek olyan
élesen (1.6. ábra).

1.6. ábra: Ellenáram elve
-

Keresztáram elve: A két haladási irány egymással szöget zár be (rendszerint 900-osat).
Keresztáram esetében általában sokkal rövidebb az érintkezési idı, és csak a lényegesen
ellentétes paraméterő anyagok találkoznak (1.7. ábra).

1.7. ábra: Keresztáram elve
Az anyagok útjainak mérnöki megtervezésénél mindig az a döntı szempont, hogy az
egymással érintkezı anyagok között az energia- és anyag átadás minél rövidebb idı alatt, minél
tökéletesebben menjen végbe.
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Ha például feladatunk egy 20 °C-os gáznak egy 500°C hımérséklető füstgázzal való felmelegítése

úgy, hogy a csıvezetéken kilépı gáz hımérséklete 300°C körüli legyen, érdemes elgondolkodni

azon, hogy melyik elv alkalmazása nyújtja a hatékonyabb megoldást?
Az említett csıvezetékben áramló gáz füstgázzal történı főtésének példáján keresztül a hımérséklet
profilok alakulását egyen- és ellenáram elvét alkalmazva grafikusan az 1.8. ábra mutatja be.

1.8. ábra: Füstgázzal főtött csıvezeték hımérsékletprofilja egyen- és ellenáram elvének
alkalmazásával
Látható, hogy egyen áramú érintkeztetés esetén a mőveleti egység hossza mentén a magasabb
hımérséklető főtıgáz (piros vonal) egy egyensúlyi hımérséklet eléréséig csökken, miközben hıt ad
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át a főtendı gáznak (kék vonal), melynek hımérséklete szintén az egyensúlyi hımérséklet eléréséig
növekszik. Egy idı után a folyamat termodinamikai hajtóereje tart a nullához. Míg a folyamatos,
ellenáramú mőveleti egység alkalmazásakor a hajtóerı nem csökken nullára helyesen beállított
terhelések mellett, hanem az oszlop mentén mindenütt véges értéket mutat.
A példa is bizonyítja, hogy mindenképpen az ellenáram elve bizonyul a leghatékonyabb
megoldásnak. A melegebb füstgáz ugyanis jobban képes a már ugyancsak meleg gázt még tovább
melegíteni, és ugyanígy, a már hidegebb füstgáz még képes a leghidegebb gázt is melegíteni.
Vagy egy másik példa szerint a friss oldószer jobban képes a már kevés kioldandó anyagot
tartalmazó szilárd keverékbıl még anyagot kioldani, és a már koncentráltabb oldat még képes a sok
kioldandó anyagot tartalmazó keverékbıl még anyagot kioldani. Az a tény, hogy az érintkezés teljes
tartalma alatt az átadási lehetıségek kedvezıbbek, részben lecsökkenti az érintkezési idıt, részben
növeli a mővelet hatásosságát.
Az egyen- és még ritkábban a keresztáram elv alkalmazását csak különleges esetek teszik
indokolttá. Ekkor a folyamatot nem a jó hatásfokú energia- vagy anyagátadás jellemzi alapvetıen,
hanem más, egyéb szempontok érvényesülnek.
1.2.7. Az ipari termékek osztályozása
A technológiai folyamatok során különbözı termékeket nyerünk, melyek lehetnek
fıtermékek, melléktermékek, selejtáruk, maradékok és hulladékok. A fıtermék képezi a gyártási
folyamat tárgyát, legfıbb célját. A melléktermékek a gyártási folyamat velejárói, a fıtermékekkel
párhuzamosan keletkeznek anélkül, hogy a gyártás célját képeznék. A selejt olyan termék, ami nem
felel meg a gyártás elıírásainak, minısége eltér a szabványokban meghatározott termék
minıségétıl (forma, méret, szerkezet, összetétel stb.), és nem hozható helyre. Maradéknak
nevezzük a nyersanyagok feldolgozása során nyert olyan anyagot, amely a továbbiakban
feldolgozásra kerül. Hulladéknak nevezzük a gyártás (feldolgozás) során nyert olyan anyagot,
amely az adott feltételek között (technikai és gazdasági) nem értékesíthetı, de megtörténhet, hogy a
gyártási folyamatok tökéletesítése útján a közeljövıben nyersanyagként feldolgozást nyerjen.
Attól függıen, hogy a termékek egy adott berendezésben a gyártás milyen szakaszában
vannak,

megkülönböztetünk

végtermékeket,

nyerstermékeket

és

félgyártmányokat

vagy

féltermékeket. A végtermékek a szabvány által elıírt minden tulajdonsággal rendelkeznek. A
nyerstermékek raffinálásra vagy készre munkálásra szorulnak (simító megmunkálás). A féltermékek
további megmunkálásra várnak.
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A

gyártási

folyamatok

során

nyert

termékeknek

rendelkezniük

kell

bizonyos

tulajdonságokkal, amelyek meghatározzák minıségüket. Ezeknek a meghatározása és betartása
országos jelentıségő probléma, amelynek megoldásával a Szabványügyi Hivatal foglalkozik. A
szabványosítás széles körő, szervezett állami tevékenység, amelynek célja a gazdasági életben s
fıleg a termelésben jelentkezı technikai feladatok szabályozása, egységesítése. A szabványosítás
során azokat a technikai megoldásokat választják ki, melyek a legnagyobb technikai-gazdasági
elınyt képviselik, és bennük találkozik a vásárló igénye a termelı lehetıségeivel.
1.3.

Az iparban használt energiaféleségek
Többször említettük az alapfogalmak tárgyalása kapcsán a hőtés és főtés folyamatát, gépek,

készülékek üzemeltetését, stb. Egy technológia mőködtetésében jelentıs hányadot képeznek az
energiafelhasználás költségei.
Na de mi is az ENERGIA? A változásokat idézi elı. Olyan hajtóerı, mely mozgatja a
testeket, segítségével gyártási folyamatok hajthatók végbe, elıidézi az élılények növekedését,
szaporodását, mozgását, az emberi gondolkodást. A tudósok szerint az energia MUNKAVÉGZİ
KÉPESSÉG. Az energiának különbözı megjelenési formáival találkozunk, de általánosan két nagy
csoportba osztható: potenciális és kinetikus (mechanikai) energiára.
A potenciális energia fajtái
A potenciális energia tárolt energiaformákat jelent, magában foglalja a helyzeti- és gravitációs
energiát. Fajtái:
-

Kémiai energia: az atomok és molekulák kötéseiben tárolt energia. Ez az energia tartja össze
a részecskéket. A biomassza, a kıolaj, a földgáz jó példái a tárolt kémiai energiának.

-

Tárolt mechanikai energia: Bizonyos erık alkalmazásakor a tárgyakban tárolt energia. Az
összenyomott rúgó, a kinyújtott gumiszalag jó példák a tárolt mechanikai energiára.

-

Nukleáris energia: Az atomok magjában tárolt energia, mely az atommagokat alkotó
nukleonokat tartja össze. Ez az energia szabadul fel, ha atommagok kapcsolódnak, vagy
hasadnak. A jelenleg üzemelı atomerımővekben az urán atommagjait hasítják (hasadási
energia), a napban és a jövı fúziós erımőveiben a hidrogén izotópjai egyesülnek (fúziós
energia).

-

Gravitációs energia: Ez a helyzeti, vagy pozíciós energia. A hegytetın lévı szikla a
hegylábához képest gravitációs energiával rendelkezik. A magasan fekvı duzzasztó gát
mögött lévı víz jó példája a helyzeti, vagy gravitációs energiának.
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A kinetikus energia fajtái
A kinetikus (mechanikai) energia a mozgási energia, a hullámok, elektronok, atomok,
molekulák, anyagok és tárgyak mozgásából adódó energia. Fajtái:
-

Elektromos energia: Az elektronok mozgásából adódó energia. Világunk anyagai atomokból
épülnek föl. Az atomokat protonok, neutronok és elektronok alkotják. Erı hatására az
elektronok mozognak. A vezetıkben mozgó elektronokat elektromos áramnak nevezzük. Az
elektromos áram energiáját sok helyen, így többek között a világításban, főtésben,
mozgatásban használjuk föl.

-

Sugárzási energia: olyan elektromágneses energia, mely a transzverzális hullámokban terjed.
Magában foglalja a látható fény, a röntgensugárzás, a gamma sugárzás és a rádióhullámok
tartományát. A napsugárzás a sugárzási energia jellemzı példája.

-

Termikus energia: Más néven hıenergia, mely az anyag belsı energiája és az anyagban lévı
atomok és molekulák rezgési és mozgási energiáját jelenti.

-

Mozgási energia: Az anyag és a tárgyak mozgását jelenti egyik helyrıl a másik helyre. A
tárgyak és anyagok mozognak, ha a newtoni törvények szerint erı hat rájuk. A szél jó
példája a mozgási energiának.

-

Hangenergia: Az energia az anyagban longitudinális hullámokban (sőrősödés és ritkulás)
terjed. Hang keletkezik, ha erı hatására egy anyag vagy tárgy rezgésre kényszerül, a
hangenergia az anyagban hullám formájában terjed.

A különbözı energiaformák egymásba történı átalakulásának néhány esetét szemléletesen
tünteti fel az 1.9. ábra.

1.9. ábra: Néhány energiaforma egymásba történı átalakítási lehetısége
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A vegyipar leggyakrabban alkalmazott energiái a hı-, elektromos-, mechanikai-, kémiai- és
fényenergia. Az elsı hármat közvetlen vagy közvetett úton különbözı energiaforrásokból nyerik,
amelyek közül fontosabbak a vízesések, a szilárd-, cseppfolyós- és gáznemő tüzelıanyagok, a
radioaktív anyagok és a Föld nagy hımérséklető mélységi rétegei.
A hıenergiát a kémiai folyamatok nagy többségénél alkalmazzák a folyamat lejátszódását
biztosító hımérséklet eléréséhez (endoterm folyamatokhoz szükséges hıközlés vagy exoterm
folyamatok hıelvonása). A fizikai alapmőveletek nagy része is tekintélyes mennyiségő hıenergiát
igényel: melegítés, elpárologtatás, desztillálás, szárítás, gızelıállítás stb. A hıenergiát
leggyakrabban a különbözı tüzelıanyagok elégetése útján nyerik, máskor viszont az elektromos
energiát alakítják át hıenergiává. Nem lebecsülendı a kémiai reakciók által termelt hımennyiség
sem. Több olyan exoterm folyamatot ismerünk, amelyben a reakcióhı biztosítja a gyártási
folyamathoz szükséges hıt (ezeket un. autoterm folyamatoknak hívjuk: ammónia szintézise, kéndioxid oxidációja kén-trioxiddá, pirit pörkölés).
Az elektromos energia ott alkalmazható, ahol ez fizikailag lehetséges és gazdaságos
megoldásnak tekinthetı. Elınye, hogy szállítása és más energiaformává való átalakítása könnyen
megvalósítható, tiszta munkafeltételeket biztosít, stb. Az elektromos energiát közvetlenül
használják nagyszámú készülék üzemeltetéséhez, az automata rendszerek mőködtetéséhez, és
különbözı elektrokémiai folyamatok (konyhasó elektrolízise, timföld elektrolízise, galvanizálás,
stb.) megvalósításához.

Alkalmazzák metallurgiai és más típusú kemencék főtésére, az ércek

elektromágneses úton való dúsítására, igen elterjedt elektromos szőrık különféle típusainak
mőködtetésére stb.
A közvetlen fogyasztók általában 220-, 380- vagy 500 V feszültségő egyen- vagy váltóáramot
használnak. Nagyobb fogyasztók a gazdaságosabban szállítható 3-, 6-, 10-, esetleg 15 kV-os áramot
alkalmazzák. Leggyakoribb a 380 V-os, háromfázisú, 50 Hz frekvenciájú váltóáram. Váltóáramból
egyenirányítók segítségével nyerhetı az egyenáram, melyet fıleg az elektrokémiai folyamatok
végrehajtására és az egyenáramú motorok üzemeltetésére használnak. (egyenirányítás). Az
elektromos energia nagy távolságokra nagy feszültséggel szállítható, mivel így kisebb a veszteség.
A nagyfeszültségő hálózatok általában 100-, 250-, 300- és 400 kV-osak. A feszültség csökkentése
vagy növelése a különbözı távolságokon megépített transzformátorállomásokon található
transzformátorokkal történik. A magas elektromos energia igényő és sok gızt fogyasztó
termelıegységek közelébe érdemes hıerımővet építeni, mivel ilyen feltételek mellett az elektromos
energia elıállítása gazdaságos. A hıerımővek leegyszerősített mőködési elve, hogy a fosszilis
tüzelıanyagokkal (ásványi szenek, szénhidrogének: kıolaj, földgáz) főtött gızkazánokban gız
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termelıdik, mely egy gızturbinát hajt meg, ami egy hozzákapcsolt villamos generátor útján
elektromosságot fejleszt. Az elektromos energiaszolgáltatásnak folyamatosnak kell lennie, mivel
csak így biztosítható a készülékek, gépek és berendezések zavartalan mőködése. Az
áramszolgáltatásban elıálló kisebb megszakítások jelentıs zavart okozhatnak a termelésben. Egy
rövidebb termeléskieséssel is jelentıs gazdasági veszteség társítható, míg egyes esetekben a
berendezések súlyos károsodását idézheti elı egy áramkimaradás.
A mechanikai energiát, melyet a különféle motorok szolgáltatnak, igen elterjedten
használják a fizikai mőveletek elvégzéséhez (szőrés, keverés, centrifugálás, osztályozás, zúzás stb.).
A kémiai energia különbözı reakciókban keletkezik (oxidáció -beleértve a tüzelıanyagok
égetését is-, polimerizáció, különbözı anyagok bomlása stb.) és használódik el.
A fényenergia elısegíti a fotokémiai folyamatokat, foto-elektromos cellákban elektromos
energiává alakítható, míg a Nap sugárzó energiájából hıenergiát nyerünk. Számítások szerint a Nap

által kisugárzott hı csaknem végtelen mennyiségőnek tekinthetı; évi mennyisége 1.17⋅1031 kJ.

Ennek a Föld felé irányuló része 5.86⋅1021 kJ/év, s ebbıl a Föld felszínére jut 2.51⋅1021 kJ/év.

Érdemes rámutatni arra is, hogy a Föld összes ásványi szén-, kıolaj- és földgáz tartalékának

elégetése útján csupán 3,35⋅1019 kJ nyerhetı. Ezzel szemben a Föld urán és tórium készletébıl

6,07⋅1020 kJ hıenergia fejleszthetı, ami lényegesen nagyobb, mint a Föld tüzelıanyag-készletébıl

nyerhetı mennyiség. Ez érthetıvé teszi azt a világviszonylatban jelentkezı általános törekvést,
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hogy atomerımővek segítségével minél több energiát termeljenek. Nem elhanyagolható az a
szempont sem, hogy 1 kg urán 235-ös izotópból ugyanannyi hı fejleszthetı, mint amennyi
3000000kg jó minıségő kıszén elégetése során szabadul fel (1 kg U235 izotópból kb. 23 millió kWh
energiát lehet nyerni, míg 1 kg kıszénbıl 8.1 kWh-t). Ezt leegyszerősítve, ha urán szállítása esetén
1 darab vasúti kocsira van szükség, kıszén esetében 3 millió vasúti kocsit kell felhasználni [4].
Érdekességként említjük csak meg, hogy tekintélyes mennyiségő természetes eredető hı nyerhetı
termálvizek felhasználásával, vagy geotermikus központok építésével. Ilyenkor a Föld mélyében
rejlı hıenergiát egy energiahordozó segítségével (például vízzel) hozzák a felszínre, sokszor 100
méternél is nagyobb mélységbıl. Ez a módszer különösen az aktív vulkánokhoz közelálló
területeken alkalmazható jó eredménnyel. Az így nyert hıt (rendszerint meleg víz vagy vízgız
alakjában) helyiségek főtésére, növényházak melegítésére stb. használják. Az említett természetes
energiaforrásokon kívül jelentıségük van még azoknak, amelyek kinetikai energiát tartalmaznak.
Jelentıs mozgási energiával rendelkezik például a szél-, tenger- és folyóvíz. Ezek esetében a
kinetikai energiát elıbb mechanikai energiává alakítják át, majd ezt munkavégzésre használják,
vagy ha szükséges megfelelı generátorok segítségével villamos energiatermelésre használják. A
kinetikus energiaforrásokat felhasználó erımővek közül a legnagyobbak és a legtöbb mechanikai-,
illetve villamos energiát a vízerımővek termelik.
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2.

A KÉMIAI TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOK MEGISMERÉSE
Miután megismerkedtünk azokkal a legjellemzıbb alapfogalmakkal, amelyek gyakran

használatosak a mindennapokban egy teljes vegyipari technológia mőködését illetıen, tovább
építjük e gondolatmenetet. Az alábbiakban bemutatatjuk, hogy milyen módszerekkel lehet a
technológiai folyamatokat ábrázolni, kiemeljük az anyag- és energiamegmaradás törvényének
vegyipari technológiákban való érvényesülésének fontosságát, majd ismertetjük a technológiai
folyamatok gazdaságosságával kapcsolatos fogalmakat. Egy vegyipari technológia gazdaságos
mőködése szempontjából kiemelt jelentıségő a mőveleti egységben lejátszódó kémiai reakció ideje,
illetve a kémiai reakció sebessége. Ugyan a kémiai reakciók sebességével a reakciókinetika
foglalkozik, mely a fizikai kémia tárgyát képezi, de ebben a fejezetben is felelevenítjük a témához
kapcsolódó legfontosabb ismereteket. Említést teszünk a szerkezeti anyagokat érintı káros
folyamatról, a korrózióról is. Végül próbálunk rávilágítani a vegyipari folyamatok sokszínőségére,
melyek segítségével használati termékek széles spektruma állítható elı.
2.1.

A kémiai technológiai folyamatok ábrázolása
A kémiai technológiai folyamatok szemléltetésére több módszer terjedt el, ezek nagy részét

az egységes értelmezésük érdekében szabványosították.
Gyártásmenet
A technológiai vagy gyártási folyamat ábrázolására, vázlatos bemutatására a gyártásmenet szolgál,
amely az illetı gyártásban szereplı alapmőveletek és alapfolyamatok sorrendjét és egymáshoz való
kapcsolódását szemlélteti. Lehet vázlatos, amikor a technológiai folyamatnak csak a jellemzı,
fontosabb mozzanatait tartalmazza, az anyag útját is leegyszerősítve adja, és fıleg az oktatás és
szemléltetés célját szolgálja (a technológiai folyamat vázlatának is tekinthetı). Nevezik még
egyszerő folyamatábrának is. Pl. a Solvay féle szódagyártás gyártásmenetét a 2.1. ábra mutatja be:

2.1. ábra: A Solvay-féle szódagyártás gyártásmenete
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A blokkvázlat, vagy mőveleti séma csupán a fontosabb mőveleti helyeket tünteti fel azok
sorrendjében, összekötve a fı anyag- és energiaáramokkal. Rajztechnikailag egyszerő
síkidomokból, rendszerint négyszögekbıl áll, amelyben beírással tüntetjük fel a mővelet jellegét.
Elvi folyamatábra (technológiai vagy gyártási séma)
Olyan folyamatterv, amelyben az egyes mőveleteket a szabványban felsorolt jelképekkel
ábrázolják tekintet nélkül az ott alkalmazott gépek, készülékek, berendezések típusára, alakjára,
nagyságára, számára; feltüntetve azonban a mőveletekben résztvevı anyagok képletét esetleg
összetételét és fıbb mennyiségi adatait. A jobb áttekinthetıség kedvéért a benne szereplı
alapmőveleteket és alapfolyamatokat bekeretezik. Ezt szemlélteti a piritbıl kiinduló kontakt
kénsavgyártás technológiai sémája (2.2 ábra). Az elvi ábra elhanyagolja a készülékek és tartozékaik
méretarányát, a technológia vízszintes vagy vertikális kombinációjú elrendezését, az anyag ki- és
belépésének megjelölt helyeit. A vázlat balról jobbra halad, a mőveleteket jelzı ábrákat összekötı,
nyíllal ellátott vonalak az anyag útját jelölik. Oktatási célokra elıszeretettel alkalmazott
ábrázolásmód.

2.2. ábra: A kontakt kénsavgyártás elvi folyamatábrája
Technológiai folyamatábra
Üzemtervezés és üzemvezetés során, valamint a magasabb színvonalú technológiai
szakkönyvekben a gyártásmenet és a technológiai séma helyett vagy mellett, a technológiai
folyamatábrákat használják, amelyek magukban foglalják az alkalmazott berendezés minden
készülékét és gépezetét. Ezeket úgy tüntetik fel, hogy a valóságos alakjuk és mőködésük vázlatosan
kifejezésre jusson a rajzban lehetıleg lépték- és szinthelyesen, feltüntetve a be- és kilépı áramok
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valamennyi szükséges fizikai, kémiai és mennyiségi adatait. Tartalmazza a fı folyamat csıvezeték
kapcsolását, de mellızi a teljes, összefüggı csıvezeték kapcsolásokat.
Gyártási folyamatábra
A technológiai folyamatábránál is részletesebb, a gyártervezési gyakorlatban használt ábra.
Itt külön-külön teljes részletességő ábrákat adnak meg, pl. a csıvezetékrıl, gızhálózatról,
vízhálózatról, energiaellátásról, mőszerezésrıl, stb.
2.2.

Kémiai technológiai számítások, anyag- és energiamérleg
A vegyipari technológia üzemeltetésével foglalkozó anyag- és vegyészmérnök mérnök

legfontosabb feladatai közé tartozik - mind a technológiatervezési, mind pedig az üzemeltetési
szakaszában - a szükséges technológiai számítások elvégzése. Ezek a számítások igen
szerteágazóak, a kapott eredmények alapján lehet javaslatot tenni módosításokra, a gazdaságosabb
üzemvitelre, megtakarításokra, a fajlagos mutatók javítására, de ezek képezhetik újítások és
szabadalmak alapját is. A számításaink során minden esetben érvényesülnie kell az anyag- és
energiamegmaradás törvényének.
Anyagmérleg
Az anyagmérleg (helyesebben tömegmérleg) a tömegmegmaradás elve alapján valamely
elhatárolt egységbe belépı- és kilépı anyagáramok tömegének egyenlınek kell lennie. Az
anyagmérleg a következı kifejezéssel fejezhetı ki (2-1):

ahol Gk - a kiinduló anyag (nyersanyagok) mennyisége; Gv - a végtermékek mennyisége; v - a
veszteségek mennyisége.
Az anyagmérleg ismerete lehetıvé teszi a gyártási folyamatok szakszerő követését és ellenırzését.
Magában foglalja a nyersanyagokat, a kapott termékeket (fıtermék, melléktermék, selejtáru,
maradékanyag, hulladék) és a veszteséget. Összeállításánál figyelembe kell venni azokat a
reakciókat, melyek a nyersanyagok (anyagok) átalakításának alapját képezik. A gondosan
összeállított anyagmérleg fölhívja az illetékesek figyelmét a technológiai folyamat lejátszódásában
mutatkozó mindenféle rendellenességre (a hozam csökkenése, a selejt növekedése, a hulladék anyag
megjelenése stb.), amely a szakemberek beavatkozását sürgeti. A felmerülı rendellenességek
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leküzdése során gyakran olyan módszereket alkalmaznak és dolgoznak ki, amelyek a termelés
modernizálását, a technológiai fejlıdését szolgálják.
Az anyagmérleg fontos kelléke a készülékek és berendezések méretezésének is. Elkészítésénél
gyakorlatilag a következıképpen járunk el: felvázoljuk a gyártás folyamatábráját (sémáját);
meghatározzuk a gyártás során elért hozamot (a lejátszódó kémiai reakciók figyelembevételével);
összeállítjuk a technológiai folyamat mindegyik szakaszára nézve a parciális anyagmérleget
(amelyet a megfelelı szakaszon belül szereplı alapmőveletek és folyamatok anyagmérlegeinek
összegzése útján nyerünk); a szakaszonkénti anyagmérlegek összegzésével az egész berendezésre
(technológiai folyamatra) szóló általános anyagmérleg birtokába jutunk. Ennek segítségével
könnyen kiszámítható a különbözı nyersanyagok fajlagos fogyasztása (az anyagmérlegben szereplı
vizsgált mennyiségeknek és a termékek mennyiségének hányadosa).
Az anyagmérleg jobb szemléltetésére táblázatszerően feltüntethetık a képzıdı anyagok is, amelyek
megkönnyítik a gyártás nyomon követését. Ezt a megoldást szemlélteti a 2.3. ábra, amely a
metánnak vízgızzel való bontását mutatja be. A mérleg bevételi oldalán a belépı, a kiadási oldalán
a kilépı anyagok mennyiségei szerepelnek szakaszos üzemnél egy gyártási ciklusra, folyamatos
üzemnél idıegységre vonatkoztatva. A mennyiségeket kg-ban (kmol-ban, Nm3-ben), az idıegységet
órában, napban adjuk meg.

2.3. ábra: A metán vízgızzel történı bontásának egy lehetséges anyagmérlege
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Energiamérleg
Az energiamérleg az energiamegmaradás törvénye alapján valamely elhatárolt egységbe
belépı és kilépı különbözı energiafajták (kémiai-, hı-, villamos-, mechanikai-, fény-, stb.)
egyenlege. A több energiafajtát felölelı energiamérlegen kívül szükség van csak egy-egy
energiafajtát magában foglaló mérlegekre is. A mérnöki gyakorlatban legtöbbször hımérleget kell
készíteni, mert az energia forgalom zöme hı alakjában jelentkezik.
A hımérleg bemeneti oldalán a belépı anyagokkal bevitt hımennyiségnek, az exoterm fizikai vagy
kémiai átalakulásoknál felszabaduló hımennyiségnek és a kívülrıl közölt hımennyiségeknek kell
szerepelnie. A kimeneti oldalon a kilépı anyagok hıtartalmát, az endoterm fizikai vagy kémiai
átalakulásokhoz szükséges hımennyiséget, a környezetbıl elvont hımennyiséget és a hıveszteséget
kell feltüntetni.
A hımennyiségeket Joule-ban kell megadni, folyamatos üzemmenetnél valamilyen idıegységre
vonatkoztatva (J/nap, J/óra).
Mind az anyag-, mind pedig az energia mérleg adatai szemléletesen mutatható be ún.
Shankey-diagramon, ahol az anyag- ill. energia áramok intenzitását a vonalak, ill. nyilak vastagsága
jelképezi. Megjeleníthetı rajta az anyagáramok egyesítése, elosztása, az anyagok- és energiák
mennyiségei, a veszteségforrások (2.4. ábra).

2.4. ábra: Shankey diagram
Az anyag- és energiamérleg a vállalatok általános gazdasági mérlegének az összeállításánál
is alapul szolgál.
2.3.

A technológiai folyamatok gazdaságosságával kapcsolatos fogalmak
Az elkészített mérlegek lehetıséget biztosítanak további számítások elvégzésére. A

segítségükkel meghatározható többek között:
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-

a kapacitáskihasználás, mely az üzem tényleges termelésének viszonyát fejezi ki az elméleti
befogadóképességhez képest;

-

a termelés fajlagos adatai, ami 1 tonna késztermékre vonatkoztatott nyersanyag-,
segédanyag-, gız-, villamos-energia-, víz-, stb. mennyiségét adja meg;

-

kitermelés vagy kihozatal (hozam), ami az elıállított termék mennyiségének viszonyát
mutatja az elméletileg számított (sztöchiometrikus úton számolt) értékhez képest. Értékét
százalékban szokás megadni. Képlettel kifejezve (2-2):

ahol:

a %-ban kifejezett hozam, Tk a kapott termék mennyisége, Tc az a termékmennyiség,

amelynek elméleti úton kellett volna képzıdnie. Ha egy bizonyos termék elıállításánál több
nyersanyagot használunk fel, akkor a hozamot mindegyik viszonylatban ki kell
számítanunk. Ha például nitro-benzol elıállítása a cél benzolból és salétromsavból, akkor a
fenti képletben szereplı Tc értékét mind benzolra, mind pedig a salétromsavra nézve
egyaránt ki kell számítanunk.
Kiszámítható a hozam úgy is, hogy az elméletileg szükséges és a gyakorlatilag használt
nyersanyagmennyiségre vonatkoztatunk (2-3):

ahol: Nt valamely termék adott mennyiségének elıállításához elméletileg (sztöchiometrikus
úton) számított nyersanyag mennyiségét jelöli, Nh pedig valamely termék adott
mennyiségének elıállítására gyakorlatilag elhasznált nyersanyag mennyiségét jelenti;
-

átalakulási fok vagy konverzió, mely egy adott berendezésben a nyersanyag késztermékké
való alakulásának százalékos értéke. Beszélhetünk hasznos és összes konverzióról. Az
elıbbi azt mutatja meg, hogy a nyersanyag hány százaléka alakult át az általunk kívánt
hasznos anyagokká, míg az utóbbi %-ban fejezi ki a különféle anyagokká átalakult
nyersanyag mennyiségét. Ha például 100 kg nyersanyagból 80 kg alakult át, s ebbıl 70 kg a
kívánt termékké alakult, akkor az összes konverzió 80%, a hasznos konverzió pedig 70%;
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-

hatásfok, mely a hasznos munkára felhasznált energia viszonyát fejezi ki az összes
befektetett energiához képest;

-

a berendezések termelékenysége, ami az egységnyi idı alatt gyártott termék mennyiségét
vagy értékét adja meg;

-

a munka termelékenysége, mely a termelésben közvetlenül, vagy közvetve foglalkoztatott
dolgozók egy fıre esı termékértéket vagy termékmennyiséget fejezi ki. Például az egy fıre
esı termelési érték egy hónap alatt 81500 USD. A termelékenységnek ez a kifejezési módja
jellemzı lehet a gyártás gépesítésének mértékére is;

-

a berendezések kapacitása, mely egy adott berendezésben idıegység alatt elıállítható termék
maximális mennyiségét jelenti;

-

A gyártási kapacitás viszont az adott reaktorban egy bizonyos idı alatt gyártható termék
mennyiségét jelenti (például valamely készülék napi gyártási kapacitása 400 tonna). Nem
tévesztendı össze a befogadóképességet jelentı kapacitással;

-

a termelés intenzitása, ami kifejezi az idıegység alatt egy adott berendezés felület- vagy
térfogategységére vonatkoztatott termelést.

Ezek a fogalmak mindennaposak egy vállalat mőködésének elemzésekor. A számítási adatok
hitelességéért a termelésben részt vevı mérnök a felelıs, és ı szolgáltatja az adatokat azon
szervezeti egységek részére, ahol a termeléssel kapcsolatos gazdasági elemzések elvégzésére
történik.
2.3.1. Termelési költségek
A termelési költségek több tételbıl tevıdnek össze. A fontosabbak a következık:
- a nyersanyagköltség: a gyártáshoz közvetlenül felhasznált nyersanyagok értéke;
- az energiaköltség: a gyártásnál elhasznált energia értéke;
- a közvetlen munkabér: azoknak a dolgozóknak a munkabére, akik a termékek elıállításával
közvetlenül foglalkoznak (mérnökök, munkások);
- az amortizáció: a gyártóberendezés elhasználódása következtében beálló értékcsökkentés, amit
beszámítanak a termelési költségekbe;
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- a rezsi jellegő általános költségek: a gyár azon részeinek a költségei, melyek nem végeznek
közvetlenül termelımunkát (igazgatás, irodák, karbantartó mőhelyek, fürdık, stb.)
- általános amortizáció: a nem közvetlen termelımunkát végzı berendezések épületek, utak stb.
elhasználódásával járó értékcsökkenés, amit beszámítanak a termelési költségbe;
- egyéb költségek: a termék árának az a része, amit adóra, kutatásra, a gyár fejlesztésére, új
épületekre, új gépekre, új eljárások bevezetésére és a szociális kiadások egy részére fordítanak
(óvoda, üdülı, sport stb.).
2.4. A kémiai folyamatok egyensúlya és sebessége
A kémiai technológiai folyamatok nyomon követése során gyakran szükséges a reakciók
idıbeli lefutásának, ill. az egyensúlyi viszonyoknak az elemzése. Az egyensúlyi állapotot a
gyakorlatban nem lehet elérni, mert erre igen hosszú tartózkodási idıre lenne szükség, de nem
közömbös, hogy milyen gyorsan lehet azt megközelíteni. Ezért a mérnök fontos feladata közé
tartozik a látszólagos reakciósebesség, a reakciósebességi állandó és annak hımérsékletfüggésének
ismeretében a kémiai folyamat aktiválási energiájának meghatározása is. Az alábbiakban
összefoglaljuk kémiai reakciók termodinamikájával és idıbeli alakulásával összefüggı legfontosabb
fogalmakat.
2.4.1. A kémiai reakciók fajtái
A kémiai természető technológiai folyamatok sebességét a bennük lejátszódó kémiai
reakciók határozzák meg, amelyek végbemehetnek gáznemő, cseppfolyós és szilárd közegben.
Attól függıen, hogy a feldolgozásra szánt nyersanyagok milyen halmazállapotúak és milyen
mértékben elegyednek egymással, beszélhetünk homogén és heterogén rendszerő reakciókról.
Elıbbi esetben egyetlen fázis van jelen, az utóbbinál pedig legalább kettı, gáz-folyadék, gázszilárd, folyadék-szilárd, ill. nem elegyedı folyadék-folyadék.
Beszélhetünk egyirányú vagy irreverzibilis és kétirányú vagy reverzibilis folyamatokról. Az
utóbbiaknál egy bizonyos idı után dinamikus egyensúly áll be (állandó nyomáson és
hımérsékleten), amelyben az anyag átalakuló molekuláinak a száma megegyezik a keletkezett
termék visszaalakuló molekuláinak a számával (2-1 reakció):
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2.4.2. Reverzibilis kémiai folyamatok termodinamikája
Homogén kémiai rendszerben az egyensúlyi összetételt fıleg a nyomás, a hımérséklet és a
reagáló anyagok koncentrációi határozzák meg. A reverzibilis kémiai folyamatokat a koncentrációértékekkel kifejezett egyensúlyi állandójukkal (Kc) szokták jellemezni, amely a 2-1. reakcióra a
következıképpen adható meg:

ahol KC az egyensúlyi állandót, A,B,C és D pedig a rendszerben szereplő anyagok
koncentrációit jelentik mól/dm3-ben kifejezve. Gáznemű
egyensúlyi

állandó

az

összetevők

parciális

rendszerek esetében az

nyomásainak

a

függvényében

is

meghatározható, ebben az esetben Kpvel jelölik. A nyomás különösen a gázfázisú
reakciók esetére van nagy hatással, mivel általa lényegesen megnövelhető a kiindulási
anyagok koncentrációja. A nagy nyomás kedvezően befolyásolja azoknak a reakcióknak a
sebességét, amelyek térfogatcsökkenéssel járnak, míg az alacsony nyomás azokét,
amelyek térfogat-növekedéssel járnak.
Az egyensúlyi helyzetbe jutott kémiai rendszereket energiatartalmuk szerint is
jellemezhetjük. Jelöljük az egyensúlyi folyamatot a legáltalánosabban (2-2 reakció):

Legyen A kiindulási oldal energiája E1, míg a B termékoldal energiája E2, amely kisebb,
mint E1. Azok a molekulák, amelyek az A állapotból a B-be kerülnek, ΔE energiát
veszítenek. A két oldal közötti energiatartalom különbsége (2-5):
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Nagyszámú molekula esetén a két állapotnak megfelelő molekulák koncentrációjának a
viszonyát a Boltzmann-féle megoldási egyenlettel fejezhetjük ki (2-6):

Amennyiben ΔE értéke igen nagy, az A állapotban lévő molekulák száma kicsi lesz, míg
ha ΔE a zéróhoz közeledik, az [A]/[B] viszony az 1 felé tart. Ugyanez érvényes magas
hőmérsékletekre is. A hőmérséklet csökkenésével az arány nullához közeledik. A
vegyipari gyakorlat szempontjából nem a két állapot közötti energiakülönbség a fontos,
hanem az az energia, amely az energia entrópiával (S) csökkentett részeként adódik (az
entrópia

rendszer

szabadentalpiának

rendezetlenségének
(G)

nevezzük,

mértékét

ami

a

fejezi

ki).

rendszerből

Ezt

a

kinyerhető

különbséget
maximális

energiamennyiséget jelenti. Mivel a vegyipari folyamatok nagyrészt állandó nyomáson
játszódnak le, a rendszer összes energia tartalma az entalpiával (H) fejezhető ki (2-7):

Ily módon a szabad entalpia matematikai megfogalmazása (2-8):

A kémiai reakciók egyensúlyi állandója szoros összefüggésben áll a standard

szabadenergiával (△G0), mely az 1 mólra eső szabadenergia-változást jelenti standard

körülmények között (2-9):
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△S értékére igen sok egyensúlyi reakció esetében következtetni lehet a molekula

szimmetriaváltozásából. Ez az érték általában kicsi, ezért △E rendszerint nemcsak △H

értékét közelíti meg, hanem △G-ét is. Következésképpen, az egyensúlyi állandó (K)

értékét igen gyakran meghatározhatjuk a következő egyenlet segítségével (2-10):

△Eo értékét a reakcióban résztvevő anyagok kötési energiájából számíthatjuk ki, melyeket

a megfelelő táblázatokban találunk meg. Ezek az adatok nagyon hasznosak lehetnek
abban az esetben, ha nem ismerjük a vizsgált reakció egyensúlyi állandóját. A fenti képlet
segítségével az egyensúlyi állandó értéke meghatározható, és annak értéke alapján
következtetések

vonhatók

le

a

folyamat

technológiai

léptékű

megvalósítására

vonatkozóan.
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Példaként vizsgáljuk a 2-3. reakciót, ahol a reakcióban résztvevő anyagoknak ismertek a
kötési energiái.

H-H kötés energiája 436,8 kJ/mol
H-F kötés energiája 567,0 kJ/mol
F-F kötés energiája 155,4 kJ/mol
A 2-3 reakció egyensúlyi állandóját a következőképpen határozhatjuk meg (2-11):

A H2 és F2 molekulában szereplő kötés felszakításához összesen 436,8 + 155,4 = 592,2
kJ energiára van szükség. A képződött atomok egyesülésekor 2 mól hidrogén-fluorid
képződik, amikor 2 x 567 = 1134 kJ szabadul fel. Ez azt mutatja, hogy a reakció exoterm,
azaz 592,2 - 1134 = -541,8 kJ hő termelődik a kémiai reakcióban. Ez azt jelenti, hogy a

hidrogén-fluoridnak elemeiből történő képződését jellemző △E értéke megközelítőleg -

541,8 KJ.

Ezt az értéket behelyettesítve a 2-10 egyenletbe, 0 °C-on meghatározható az egyensúlyi

állandó értéke (2-12, 2-13, 2-14):
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Mivel a kiszámított egyensúlyi állandó igen nagy értékű, az a következtetés vonható le,
hogy a vizsgált reakció a felső nyíl irányában - a HF képződésének irányában- csaknem
100%-os (az egyensúly a HF képződése irányába tolódik el).
2.4.3. A kémiai folyamatok sebessége
A kémiai reakciók során általában több kiindulási anyag lép reakcióba és többféle termék
képzıdik a sztöchiometriailag helyes reakcióegyenlet szigorú mennyiségi viszonyai szerint. A
kiindulási anyagok anyagmennyisége fokozatosan csökken, a termékek anyagmennyisége pedig
növekszik az idı elıre haladásával. Ez a folyamat lehet gyors, viszonylag rövid idı alatt végbemenı
ún. pillanatreakció, és nagyon lassan lejátszódó is.
Pillanatreakcióként említhetı meg az égés folyamata, míg az acél rozsdásodása lassan lejátszódó
folyamatnak tekinthetı (2.5. ábra).

2.5. ábra: égési folyamat, mint pillanatszerő reakció (bal oldal) és az acél rozsdásodása, mint lassú
reakció (jobb oldal)
A kémiai folyamatok lejátszódásának számszerő jellemzésére használjuk a reakciósebesség
fogalmát. A kémiai reakciók sebessége az illető kémiai technológiai folyamat sebességét is
meghatározza, ezért kellőképpen ismernünk kell azokat a tényezőket, amelyek azt
befolyásolják. Ezek közül megemlítjük: a reagáló anyagok anyagi minőségét és
koncentrációját, a reakció hőmérsékletét, nyomását és a reakciósebesség növelése
céljából alkalmazott katalizátor hatását.
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A reakciósebességen valamely kiindulási agyag fogyásának/vagy valamely termék
képződésének időegységre eső koncentráció változását értjük, amely arányos a
reakciósebességi állandónak és a reagáló anyagoknak/vagy képződött termékeknek a
megfelelő hatványon vett koncentrációinak szorzatával. Példaképpen vegyük a 2-4 reakciót.

A vizsgált kémiai reakció általános sebességi egyenlete homogén fázisban végbemenő
reakciók esetében (2-15):

ahol
-

v a kémiai reakció sebessége,

-

dc valamely komponens végtelen kis dt időtartalomra eső koncentrációváltozása. dc
előjele pozitív, ha a képződő termék koncentráció növekedését jelöli, és negatív, ha
valamelyik reakciópartner koncentrációcsökkenését jelöli.

-

k a reakció sebességi állandója, amely független a reakcióban résztvevő anyagok
koncentrációjától, ha a hőmérséklet állandó. A sebességi állandó számszerűen
egyenlő a reakció sebességével, ha a reagáló anyagok koncentrációja egységnyi.

-

A és B a reagáló anyagok koncentrációja.

-

a és b értékek a kémiai reakció vizsgált komponenseire vonatkozó részrendjét (a +
b a kémiai reakció bruttó rendjét határozzák meg, lsd fizikai kémiai tanulmányok,
reakciókinetika fejezetek!).
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A reagáló anyagok koncentrációjának növekedése elősegíti a molekulák közötti
ütközéseket, vagyis növeli a reakció sebességét. Gázok esetén a koncentráció egyenesen
arányos a nyomással. Ha az adott reakció sebessége nagyobb a kelleténél, ennek értéke
csökkenthető a reagáló anyagoknak inert anyagokkal való hígítása útján (például a
vegyipari benzin pirolízise vízgőz jelenlétében).
A

kémiai

reakciók

kinetikájának

tanulmányozása

során

rendszerint

a

reakciósebességi állandó (k) értékét kell meghatároznunk. Ez a vizsgált reakció kinetikáját
leíró differenciálegyenletet integrálása után - mely a reakciók rendűségétől függően eltérő
függvénykapcsolat szerint írható fel – határozható meg (lsd. fizikai kémia reakciókinetika).
A reakciósebesség hőmérsékletfüggése
A reakciósebességet érzékenyen befolyásolja a hőmérséklet. Általános tapasztalat,
hogy a reakciók sebessége nı, ha a hımérsékletet növeljük. Homogén reakciók sebessége 2-4-

szeresére növekszik a hőmérsékletnek 10 °C - kal való emelésekor (10-100 °C között). E

változás mennyiségi kifejezésére érvényes Arrhenius egyenlete (2-16):

ahol:
k - a reakció sebességi állandója;
P - egy szterikus faktor;
Z - a másodpercenkénti ütközések száma;
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e-E/RT

- a Maxwell-Boltzmann-féle sebesség eloszlási faktor, amely megadja a

rendszerben levő azon molekuláknak a számát, melyeknek energiája egyenlő vagy
nagyobb Ea-nál. Ea a reakció aktivációs energiája, mely azt az energiát jelenti, amely
szükséges ahhoz, hogy a kiindulási anyagok reakcióba lépjenek egymással).
A fenti egyenlet azt mutatja, hogy k értéke a hőmérséklet emelésével növekszik. Ezért a
kémiai reakciókat a lehető legmagasabb hőmérsékleten lenne célszerű megvalósítani.
Ennek határt szab azonban az ellentétes irányú reakció sebességének növekedése
(reverzibilis reakcióknál), a képződött termékek bomlása, a használt berendezés
milyensége, különböző gazdasági tényezők, amiket mind figyelembe kell venni egy
technológiai folyamat beállításánál.
2.4.4. A katalizátorok mőködési elve
A kémiai reakciók lejátszódásának előfeltétele, hogy a reakcióban résztvevő
molekulák rendelkezzenek az aktiválási energiával. Ez az energia ahhoz kell, hogy a kötés
felszakadhasson, vagy pedig ahhoz, hogy a reakcióban résztvevő molekulák kellőképpen
megközelíthessék egymást. Ha valamely reakció aktiválási energiája olyan nagy, hogy a
molekulák termikus energiája nem elegendő az aktiváláshoz, akkor az adott reakció nem
játszódik le. Például a hidrogén:oxigén 2:1 térfogatarányú keveréke hosszú ideig
eltartható, vagyis szobahőmérsékleten a két gáz csak végtelen lassan reagál. Ha azonban
energiát közlünk a rendszerrel (hő, elektromos szikra), akkor robbanásszerű hevességgel
megy végbe az átalakulás.
A reakciósebesség növelése végett gyakran különbözı típusú katalizátorokat alkalmaznak,
amely kemikáliák jelenlétükkel lényegesen megkönnyítik a reakció lefolyását. Jellemzı rájuk, hogy
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vagy beépülnek a reakció termékbe, vagy a reakció befejezése után változatlan mennyiségben
visszanyerhetık (regenerálhatók). Rendszerint igen kis mennyiségő katalizátor elegendı nagy
mennyiségő hatóanyag átalakítására.
A katalizátorok azáltal befolyásolják a reakciósebességet, hogy megváltoztatják a folyamat
mechanizmusát, azaz olyan új reakció utat nyitnak, melyek valamelyik reakciópartnerrel átmeneti
vegyületet (komplexumot) képeznek, s így az új reakciók aktiválási energia (Ea*) igényeinek
összege az eredetihez képest csökken.

Vegyük az alábbi általános reakciót, ahol A és B a

reakcióban résztvevı kiindulási anyagokat, C a terméket, Ea* a folyamat aktiválási energia igényét
jelenti (2-5reakció):

Ennek a reakciónak aktiválási energiagátja katalizátor (K) alkalmazásával csökkenthetı, mely az
alábbi, sematikusan bemutatott, reakció utakon keresztül fejti ki hatását (2-6-, 2-7 reakciók, 2-17):

A katalitikus folyamatok energiafogyasztása tehát minden esetben kisebb, mint a nem katalitikus
kémiai reakcióké. A fenti példa azt az esetet tartalmazta, amikor a katalizátor kinyerhetı a
reakcióelegybıl, de hasonló mechanizmus szerint fejti ki a katalizátor hatását akkor, ha az beépül a
reakciótermékbe.
A szénsav képzıdésének enzimmel katalizált példáján keresztül a 2.6. ábrán is jól látható a
katalizátor mőködési elve, ahol pl. valamely biológiai (enzim) katalizátor alkalmazásával a kémiai
reakció aktiválási energiagátja jelentısen csökkenthetı, ezáltal a kémiai reakció sebessége
növelhetı.

50

2.6. ábra: A CO2 + H2O ⇌ H2CO3 egyensúlyi reakció aktiválási energia-gátjának csökkentése
enzim katalizátor jelenlétében
Attól függıen, hogy az alkalmazott katalizátor azonos-, vagy különbözı fázist képez a
vizsgált rendszerben megkülönböztetünk homogén-, heterogén és mikro-heterogén katalízist:
-

A homogén katalitikus reakciókban a reagáló anyagok és a katalizátor egyetlen fázist alkot
(gáz, folyadék vagy szilárd). Az élı rendszerekben például számos homogén katalitikus
folyamat játszódik le enzimek, mint biológiai katalizátorok jelenlétében.

-

Heterogén katalízis (kontakt katalízis) esetében a hatóanyagok és a katalizátor külön fázist
alkotnak. Legtöbbször szilárd katalizátor felületén folyadék vagy gáz reakció megy végbe.
A katalizátor határfelületén lejátszódó részfolyamatok idıbeli sorrendben az alábbiak:
o a molekulák diffúziója a katalizátor felületére;
o a molekulák adszorpciója a katalizátor felületén;
o kémiai reakció a katalizátor felületén;
o a termék deszorpciója a katalizátor felületérıl;
A heterogén katalizátorok alkalmazása gyakori az ipari mérető szintéziseknél, mivel a
reakció után a katalizátor egyszerően kinyerhetı a rendszerbıl.

-

A mikro-heterogén katalízisre jellemzı, hogy a katalizátor kolloid állapotú (fémkolloidok,
enzimek, komplex vegyületek).

A gyakorlatban használt katalizátorok lehetnek gáznemű, cseppfolyós és szilárd
anyagok (ez utóbbiak a leggyakoribbak). A gáz-szilárd és folyadék-szilárd rendszerekben
használt szilárd katalizátorok aktivitása annál nagyobb, minél nagyobb a felületük, mivel
ez határozza meg az adszorbeálható hatóanyagok mennyiségét (és tudjuk, hogy az
adszorpció pedig egyike a katalitikus reakció jelenségeinek). A felület növelése végett az
általában drága katalizátorokat nagy fajlagos felületű (mértékegysége: m2/g) ún. katalizátor
hordozókra viszik fel. Ilyen hordozók például: aktív szén, szilikagél, alumínium-oxid,
szintetikus alumino-szilikátok (Al2O3 x SiO2 ), molekuláris sziták, ioncserélő gyanták stb.
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A katalizátorok aktivitását néha kis mennyiségű anyagok hozzáadásával növelhetjük meg.
Ezeket

promotoroknak

nevezzük.

Ha

az

előállítás

során

több,

egymással

összehasonlítható mennyiségű anyagot használunk, akkor az ún. keverékkatalizátorokat
nyerjük.
A katalizátorokkal szemben támasztott követelmények közül az alábbiak kiemelt jelentıségőek:
- egyszerő és olcsó elıállítási mód;
- nagy aktivitás;
- szelektivitás
- hosszú élettartam;
- könnyő regenerálhatóság;
- szennyezıdésekkel szembeni ellenálló-képesség;
- nagy termelékenység.
Mivel a modern vegyiparban alkalmazott katalitikus gyártási folyamatoknak a száma egyre
nı, külön katalizátorgyártó központok alakulnak, melyeknek feladata az ipari katalizátorok
gyártása, valamint új katalizátorok elıállítása és tanulmányozása. Egyensúlyi reakciók esetén
hangsúlyozzuk, hogy a katalizátor gyorsabbá teheti az egyensúly elérését, de nem változtathatja
meg az egyensúlyi állandó (K) értékét. Azt is fontos hangsúlyozni, hogy bármilyen aktív is legyen
az adott katalizátor, csakis a termodinamikailag lehetséges reakciókat segíti elı. Mivel az
egyensúlyi állandó a direkt és az ellenkezı irányban lejátszódó reakciók sebességi állandóinak
hányadosával egyenlı: K= k1/k2, ez a viszony a katalizátor jelenlététıl független, vagyis a
katalizátor egyformán befolyásolja a képzıdési és bomlási reakció sebességét. Ennek a
megállapításnak nagy gyakorlati (fıleg laboratóriumi) jelentısége van, mivel lehetıvé teszi egy
adott katalizátor aktivitásának meghatározását a reverzibilis folyamat bomlási reakciójának
tanulmányozása útján is, amely igen gyakran lényegesen könnyebben kivitelezhetı, mint a
képzıdési reakció. Például az ammónia bomlása sokkal könnyebben elvégezhetı, mint H2-bıl és
N2-bıl való szintézise.
A katalizátor olyan anyag, amely vagy a reakció sebességét változtatja meg, vagy lehetıvé
teszi a termodinamikailag lehetséges, de kinetikailag gátolt reakció utat. A katalizátorok specifikus
(szelektív) hatása akkor érvényesül, amikor elısegíti az általunk kívánt reakciót a semleges a
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mellékreakciókkal szemben. Például az etil-alkohol bomlása 400 °C-on lehet dehidratáció

(vízlehasadás) (2-8 reakció) vagy dehidrogénezés (2-9 reakció):

Az elsı reakció szelektív katalizátora az aluminium-oxid (Al2O3), míg a másodiké a réz-komplexek
alkalmazása. A fentiekbıl következik, hogy a szelektív katalizátorok lehetıvé teszik a tiszta
termékek elıállítását és a magas termékhozamok elérését.
A katalizátorok aktivitását termelési kapacitásukkal szokás megadni, amely alatt az
egységnyi tömegő katalizátorral, egységnyi idı alatt elıállított termék mennyiségét értjük. A
katalizátorok aktivitása idıben változik. Használatuk során három szakaszt különböztetünk meg:
érlelési, állandó aktivitási és kimerülési (vagy dezaktiválási) szakaszt. Az érlelési szakaszban olyan
jelenségek játszódnak le, amelyek a katalizátor maximális aktivitását fogják eredményezni. Az
állandó aktivitás szakasza tág határok között változhat a különbözı katalizátoroknál (néhány héttıl
több évig).
A katalizátorok aktivitásának csökkenését gyakran az ún. katalizátor mérgek okozzák. Ezek olyan
anyagok, melyek irreverzibilisen adszorbeálódnak a katalizátor felületén (az adott körülmények
között). Ha ezek az anyagok bizonyos körülmények között eltávolíthatók, akkor a mérgezést
(dezaktiválódást) reverzibilisnek, ellenkezı esetben irreverzibilisnek mondjuk. Leggyakoribb
katalizátormérgek, melyek a katalizátorok aktív centrumaira adszorbeálódnak a kénvegyületek
(fıleg a H2S), a foszfor-hidrogének (foszfinek, például PH3), a szén-monoxid, halogének és a víz.
2.4.5. Szerkezeti anyagok korróziós folyamatai
A fémek tönkremenetele, azaz korróziója a fémek használatbavétele óta közismert, de
sokáig erre semmi figyelmet nem fordítottak. A korrózió valamely anyagnak a környezet hatására
bekövetkezı, felületrıl kiinduló elváltozása, mely kémiai és fizikai-kemiai folyamatok révén megy
végbe. A vegyiparban a korróziós veszély minden más iparágnál nagyobb, ezért egy mérnöknek a
korrózió okozta károk csökkentése érdekében tisztában kell lennie a korróziós jelenségekkel,
ismernie kell a korrózióvédelem módszereit. Hallgatóink mivel jelentıségénél fogva külön tantárgy
keretében ismerik meg a korrózió- és korrózióvédelem folyamatait, itt csak a legfontosabb
ismereteket emeljük ki emlékeztetıül.
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A korróziós folyamat mechanizmusa alapján két alaptípust szokás megkülönböztetni:
-

a kémiai korróziót, mely szilárd fém és száraz oxidáló gáz egymásra hatásakor lép fel;

-

az elektrokémiai korróziót, melynek során szilárd fém valamilyen elektrolit-oldattal (pl. a
fémek felületével érintkezı vízzel, vagy a levegıbıl kicsapódó párából származó
vízréteggel) lép kölcsönhatásba, miközben térben elkülönítve anódos és katódos folyamat
játszódik le.
A fémek korróziója mindig oxidációs folyamat. Az oxidáló ágenst – amely a fém oxidációja

közben redukálódik- depolarizátornak nevezzük. A leggyakoribb depolarizátor a levegıben, vízben
mindig megtalálható oxigén, amely a 2-10 reakció szerint redukálódik:

Gyakori depolarizátor még az áramló közeg víztartalmából származó H+- ion is, amely a 2-11
reakció szerint redukálódik:

Mindkét fenti reakciót lassítja a lúgos közeg, ezért szokás pl. zárt központifőtés-rendszerek vizét
meglúgosítani.
Ha a fém felülete mindenütt azonos minıségő, akkor a fém anódos oldódása és a
depolarizátor katódos redukciója ugyanazon a helyen történik; a fém felületi rétege egyenletesen
korrodálódik. Ha az eközben keletkezı vegyület a fém felületén tömör réteget alkot, akkor általában
meggátolja a további oxidációt. Ekkor azt mondhatjuk, hogy a fém passziválódott. Passziválódik pl.
az alumínium vagy a króm felülete, ha rajta oxid-réteg keletkezik. Ha a keletkezett termék laza
szerkezető, akkor a korrózió zavartalanul tovább folyik, ilyen pl. a vas felületi oxidrétege, a rozsda.
A fém-szerkezeti anyagok azonban se nem tiszták, se nem egyenletes felületőek. Egyes helyeken
fıleg a fém anódos oldódása, máshol a depolarizátor katódos redukciója folyik. Az anódos helyeken
ekkor gyorsabb lesz a fém korróziója, amitıl a fémfelület még nagyobb, és egyenetlenebb lesz, a
korrózió felgyorsul. A fémek korrózióvédelmekor a fenti elektrokémiai folyamatokat kell vagy
teljesen kiküszöbölni, vagy legalább nagymértékben lassítani. Erre szolgál a felületek festése és
korróziógátló anyagokkal történı bevonása. A passziválódó fémek (pl. alumínium) felületi
oxidréteggel is védhetıek a korrózió ellen.
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2.5.

A kémiai technológiák csoportosítása, a vegyi anyagok fajtái
A vegyipari technológiával kapcsolatos fogalmak és a lejátszódó folyamatokhoz

nélkülözhetetlen alapismeretek megismerése után próbáljuk meg csoportosítani a vegyipari
technológiákat és nevezzük meg a gyártásban elıforduló legfontosabb anyagokat.
A kémiai technológia csoportosítása nagyon szubjektív, hiszen jelen vannak a vegyiparban és
azon kívül is. Egyfajta szempont lehet a felosztásuknál pl. az elıállítandó terméktípus a szerint:
-

szervetlen kémiai technológia (pl. ammóniagyártás, klór elıállítás, stb.)

-

szerves kémiai technológia (pl. vinil-klorid gyártás, ecetsavgyártás, stb.)

Kémiai technológia ismeretek szükségesek az alábbiakban, a teljesség igény nélkül ismertetett
területeken: energiatermelés, metallurgia, élelmiszeripar, közlekedés (útépítés), építıanyag-ipar,
kerámia

ipar,

víztisztítás,

korrózióvédelem,

hulladékok

kezelése,

környezetvédelem,

textilipar/papíripar, stb.
A kémiai technológia az ipari termelés szerves részét képezi, célja az aktuális emberi
szükségletek kielégítésére alkalmas, közvetlenül felhasználható végtermékek (pl. gyógyszerek,
motorhajtóanyagok, kenıanyagok, mőanyagáruk, mőszálak, színezékek, háztartási kemikáliák,
mőtrágyák, növényvédı szerek, elektronikai anyagok, robbanószerek, stb.) elıállítása a
természetben megtalálható nyersanyagforrások átalakításával.
Ez a folyamat általában nem egy lépésben történik, hanem a legtöbb esetben elıször a természetes
nyersanyagból, vagy (napjainkban egyre jelentısebb mértékben) újrahasznosított hulladékból
vegyipari alapanyagokat állítanak elı. Egyes vélemények szerint a vegyipari alapanyagok – azaz a
nagy mennyiségben gyártott, önmagukban nem, csak más termékek kiindulási anyagaként
használatos komponensek- száma 20 alatt van. Szervetlen kémiai részrıl ide tartozik például a
kénsav, az ammónia, a salétromsav, a klór, a nátrium-hidroxid és mások. A szerves kémiai ipar
fontosabb alapanyagai a kıolaj nyerspárlatok (benzin, gázolaj), az etilén, propilén, butének, a
butadién, az acetilén, a BTEX-aromások (benzol, toluol, etil-benzol, xilolok), a szintézisgázok, a
metanol, az etanol, kıszénkátrány, stb. Az alapanyagokat átmeneti termékké (intermedierekké)
alakítják át, ezek számát 300 körülire becsülhetjük. Ide sorolható pl. a formaldehid, karbamid,
ecetsav, etilén-oxid, etil-benzol, fenol, aceton, anilin, akril-nitril, stb. Majd az átmeneti termékekbıl
alakítják ki (sok esetben igen bonyolult reakciósorozat eredményeként) a vegyipar végtermékeit. Az
Európai Unió piacán 2004-ben 100000 különbözı vegyi anyagot regisztrálnak, melyek száma az
inenzív kutatási-fejlesztési eredményeknek köszönhetıen tovább növekszik. Feltétlenül meg kell
említenünk azonban, hogy ezek mellett hozzávetılegesen 900000-1000000 kémiailag különbözı
komponens képzıdik melléktermékként, hulladékként, vagy lebomlási vegyületként (metabolit). Ez
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a szám elég tekintélyes, ráadásul sok komponens környezeti- és egészségügyi vonzatait sem
ismerjük pontosan.
A legfontosabb nyersanyagforrásból kiinduló vegyipari termékeket - az alkalmazott
technológiai folyamatok és a legfontosabb vegyipari intermedierek feltüntetésével- a 2-1, 2-2, 2-3,
2-4, 2-5 táblázatok mutatják be (a teljesség igénye nélkül).
2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 táblázat: A legfontosabb nyersanyagforrásból kiinduló vegyipari termékek (a
technológiai folyamatok és a legfontosabb vegyipari intermedierek feltüntetésével)
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Magyarországon a vegyipar termelésének közel 30%-át a kıolaj-feldolgozás (és a
kokszgyártás), 16%-át a gyógyszeripar, illetve a petrolkémiai ipar (mőanyag alapanyaggyártás),
14%-át pedig a mőanyag késztermékek gyártása adja. A további fontos hazai vegyipari termékek
közé a mőtrágyák, a növényvédı szerek, a gumitermékek, a festékek, a vegyi szálak, az ipari gázok
és az egyéb vegyi áruk tartoznak. A magyar petrolkémiai ipart lényegében három nagyvállalat, a
MOL, a TVK és a BorsodChem alkotja. A három cég szoros technológiai és üzleti kapcsolatban áll
egymással [9].
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3.

VEGYIPARI TECHOLÓGIÁK ÜZEMELTETÉSÉNEK VONZATAI
A modern vegyipar az életminıséget alapvetıen meghatározó iparágak egyike. Az

elkövetkezendı években társadalmi és gazdasági súlyának további növekedése várható. A vegyipari
termelés hajtóereje a termékek iránti fizetıképes igény, a kereslet, ami nem csak az emberiség
természetes szükségleteinek kielégítését jelenti, hanem sok esetben a reklámok által mesterségesen
létrehozott extraigények kielégítését is (lásd. terrorista robbanóanyagok, kábítószer, vegyi
fegyverek iránti igény!) A termék hasznosítását, alkalmazását ugyan nem a technológiának kell
szabályoznia, de felelıssége ebben a tekintetben óriási.
A vegyipar stratégiájának kulcseleme a tevékenységébıl származó környezeti hatások
mérséklése, nemcsak input (erıforrás) oldalon, hanem a termelés, és a termékfelhasználás során is.
Kiemelt fontossága van annak, hogy elterjedjenek a környezetbarát technológiai megoldások és
termékek, és megoldást találjanak a korábban képzıdött és újonnan keletkezı termelési és
felhasználási hulladékok újrahasznosítására. A vegyipar az utóbbi idıben sokat tett azért, hogy
tevékenysége során összhangot teremtsen a környezeti és társadalmi szempontok között, és
általában is elısegítette a környezetért felelıs gondolkodásmód elterjesztését. Ez irányú
erıfeszítéseit jól felfogott gazdasági érdekbıl, és a róla kialakult kép további javítása érdekében is,
folytatnia kell.
A vegyipar a fejlesztésigényes ágazatok közé tartozik. Gazdasági súlyát csak akkor ırizheti
meg, ha élen jár az újszerő technológiai megoldások létrehozásában, a fogyasztói igényeket
messzemenıen figyelembe vevı korszerő, nagy használati értékő termékek kidolgozásában. Alapés alkalmazott kutatásokra egyaránt szükség van ennek eléréséhez. A kutatási és fejlesztési
infrastruktúrával, annak szellemi hátterével, szélesebb értelemben a vegyipar egészének
mőködésével kapcsolatos követelmények egyre nagyobbak, mind emberi, mind mőszaki, mind
gazdasági vonatkozásban. A vegyipar ezeknek csak akkor tud megfelelni, ha a gazdaság és a
társadalom más szereplıitıl segítséget kap. Ennek elıfeltétele, hogy minıségileg javuljon a
vegyipar és a társadalom egyéb szektorai közötti kommunikáció és együttmőködés [9].
3.1. A kémiai technológia alap- és fejlıdéstörvényei, fejlıdésirányai
3.1.1. A kémiai technológia alaptörvényei
A tervezı- és üzemeltetı mérnököknek az újszerő technológiai megoldások létrehozásában
mindig szem elıtt kell tartani bizonyos alaptörvényeket, amelyeknek egyszerre kell érvényesülnie a
biztonságosan és gazdaságosan üzemelı gyártási folyamatok mőködése során [10]. Ezeket a
törvényeket a kémiai technológia alaptörvényeinek hívjuk:
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-

Költségparaméter törvénye: Nem tekinthetı megvalósíthatónak az olyan eljárás, amely bár
kifogástalanul mőködik, technikailag is megvalósítható és megfelelı minıségő terméket is
ad, de önköltsége az eladási árnál magasabb. Az elıállított termék önköltségnek kisebbnek
kell lennie az eladási árnál.

-

Paraméterek nagy számának törvénye („vezérparaméterek” vizsgálata): Le Chatelier
nevéhez főzıdıen azt mondja ki, hogy az összes befolyásoló paraméter elkülönített
vizsgálata lehetetlen, ezért csupán a döntı paraméterek vizsgálatára lehet szorítkozni. Ebbıl
az következik, hogy egyes törvényszerőségek csak meghatározott szórással érvényesülnek,
és így általában közelítı empirikus összefüggésekkel kell dolgozni.

-

Léptékhatás törvénye: a kívánt mennyiségő termék elıállítását biztosító berendezéshez csak
több kísérleti lépcsı megtételén keresztül lehet eljutni. Ez azt jelenti, hogy a termelés
mennyiségi és ezzel együtt a berendezések méretbeli növelése bizonyos mértékhatáron túl
minıségi változásokkal jár, megváltozhatnak a vezér paraméterek, rejtett paraméterek
jöhetnek elı. Ennek következtében a kívánt mennyiségő termék elıállítását biztosító
berendezéshez csak több kísérleti lépcsı megtételén keresztül lehet eljutni. Egy új termék
elıállítását laboratóriumi méretben (kutatás fázisa), kísérleti üzemben, üzemben, majd
nagyüzemben végzik. A technológia csak fokozottan valósulhat meg. Az egyes fázisok
léptékét a készülékek őrtartalmával lehet meghatározni. Készülék nagyságrendek:
laboratóriumi: 10 liter, kísérleti üzemi méret: 100 liter; üzemi méret 1000 liter, nagyüzemi
méret 10-1000 m3. Minden egyes méretnöveléskor új, megoldandó problémák lépnek fel.

-

Fizikai-kémiai paraméterek szabálya: Az elıírt körülményeket pontosan kell ismerni,
ellenırizni,

betartani.

Paraméterek:

hımérséklet,

nyomás,

térfogat,

sőrőség,

pH,

koncentráció, idı (reakcióidı, áthaladási idı, tartózkodási idı).
-

Automatizálás törvénye: a technológiai leírásban rögzített paramétereket (pl. hımérséklet,
nyomás, tartózkodási idı, termék minıségi mutatói, stb.) csak akkor lehet szők tőréshatárok
közé szorítani, ha a gyártási folyamatot automatizálják.

-

Az anyagi minıség szerepének szabálya: Adott körülmények között csak meghatározott
minıségő anyagokból lehet az elıírás szerinti termék minıséget- és mennyiséget elérni.

-

A szerkezeti anyagok és a korrózió szerepének szabálya: A technológiában részt vevı
anyagok roncsolják a szerkezeti anyagokat, mely jelenséget korróziónak hívunk. De! a
készülék anyaga is szennyezheti a gyártásban résztvevı anyagokat.

-

Munkavédelmi elıírások és azok betartásának szabálya: a folyamatban közremőködı
valamennyi dolgozónak részletesen ismernie kell a veszélyforrásokat, baleset esetén a
segélynyújtásra vonatkozó tudnivalókat.
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3.1.2. A kémiai technológia fejlıdéstörvényei
A kémiai technológia fejlıdéstörvényei azokkal a változásokkal foglalkoznak, amelyek a
mőszaki, gazdasági és társadalmi fejlıdés következtében a vegyipari gyakorlatban szükségszerően
bekövetkeznek. Ezek a következık:
-

A költségparaméter csökkenésének törvénye szerint minden vegyipari termék önköltsége és
ezzel együtt az ára is az adott technológiai eljárásnál csökken és közeledik egy
határértékhez. Ez a törvény ma már – a nyersanyagok, energiahordozók, stb. árának
növekedése következtében – csak változatlan árakon számolva igaz.

-

Az energiafogyasztás csökkenésének törvénye azt mondja ki, hogy a mőszaki fejlıdés
következtében adott technológiában az egységnyi mennyiségő termék elıállítására
felhasznált energia mennyisége az idı függvényében csökken és határértékhez tart.

-

A berendezések- és a munka termelékenységének növekedésére vonatkozó törvény szerint, a
fejlıdés következtében, a berendezések térfogategységre és egy munkaerıre vonatkoztatott
termékmennyisége nı az idı függvényében, és határértékhez tart.

-

A folyamatos mőködéső technológiák kialakítása lényeges vonása a kémiai technológia
fejlıdésének. Folyamatos üzemben kisebb energiaráfordítással kisebb mérető készülékkel,
kevesebb munkaerıvel egyenletesebb minıségő terméket lehet elıállítani, ugyanakkor
könnyebben automatizálható és a berendezések élettartama is nagyobb.

-

A nyersanyagok hatóanyag-tartalmának csökkenése sajnos szintén törvényszerő. Oka, hogy
a kitermelés a nagyobb hatóanyag-tartalmú termékekkel befejezıdött, s ma már, és a
jövıben egyre inkább rákényszerülnek a kisebb hatóanyag-tartalmú nyersanyagok
feldolgozására.

-

A fajlagos kihozatal növekedésének érvényesülését szintén a mőszaki fejlıdés teszi
lehetıvé. Hatásánál figyelembe kell venni, hogy a fajlagos kihozatal határértékhez tart, és a
gazdasági szempontok mindig elsıdlegesek.

-

A termék minıségének javítását és új termékek bevezetését ma már megköveteli a hazai- és
nemzetközi piaci verseny és a társadalmi fejlıdés.
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3.1.3. A kémiai technológia fejlıdésirányai
A fenti törvényszerőségek figyelembevételével a kémiai technológia fejlıdésirányai az alábbi
területekre terjednek ki:
-

Készülékméretek optimalizálása,

-

Hımérséklet- és nyomáshatárok szélesítése,

-

Szét- és átszerelhetı üzemek létesítése,

-

A folyamatok sebességének növelése (katalízis, felületnövelés, stb.),

-

Új energiaforrások alkalmazása (ultrahang, radioaktivitás, stb.),

-

Új mőveletek, eljárások alkalmazása,

-

A nyomelemek kinyerése,

-

Hulladékmentes technológiák kifejlesztése,

-

A technológia ellenırzései, szervezési, munkaegészségügyi módszereinek fejlesztése,

-

Vállalati integráció,

-

Biokémia ipari alkalmazása, stb.

A következı években a vegyipar fejlıdése szempontjából kulcsfontosságúnak tőnik a fenntartható
fejlıdés elvének és gyakorlatának elfogadása, az erıforrásokkal való hatékony gazdálkodás. Ahhoz,
hogy ez megvalósuljon, számos mőszaki, szervezési és szervezeti irányítási és egyéb feladatot kell
megoldani [1]. Néhány ezek közül:
-

új ismeretek megszerzése és felhasználása, új kémiai és technológiai elvek kidolgozása
célirányos

kutatás

és

fejlesztés

révén;

ezek

eredményeire

alapozva

jobb

költséghatékonyságú, nagyobb teljesítıképességő termékek és technológiák kifejlesztése;
-

a vegyipar információs rendszerének fejlesztése az állami intézményekkel, a kutatási
szektorral, továbbá a szoftvergyártó cégekkel együttmőködve; a vegyipar számítástechnikai
eszközeinek és rendszereinek összehangolása és integrálása;

-

olyan törvénykezési és szabályozási gyakorlat kialakítása, amely lehetıvé teszi, hogy a
termék- és technológia-fejlesztés kezdeti szakaszában, még az egyébként versenytársaknak
számító cégek is együtt tudjanak mőködni;

-

a törvényalkotás és a jogi szabályozás tökéletesítése olyan értelemben is, hogy az a tiltások
helyett a vegyipar megfelelı mőködését segítse elı, és a költségeket, a várható hasznot és a
relatív kockázatokat jelentıségüknek megfelelı súllyal kezelje;

-

a logisztikai mőveletek hatékonyságának javítása, a termelés-ellátás irányítási módszereinek,
a termelés- és a termékelosztás információs rendszerének fejlesztése;
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-

a technológiák rugalmasabbá tétele, olyan termelési eljárások tervezése és kialakítása,
amelyek a piaci igények változásaira gyorsan és hatékonyan képesek reagálni; ehhez
korszerő méréstechnikai eszközökre, újszerő tervezési, fejlesztési, méretnövelési és
optimálási módszerekre van szükség;

-

a szabványok harmonizációja hazai és külföldi kormányzati hivatalokkal és független
szabványosítási szervezetekkel együttmőködve; a nevezéktan, a dokumentálás, a
termékjelölés, a termékminısítés és a csomagolás egységes rendszerének kialakítása;

-

kutatási-fejlesztési együttmőködésre serkentı társadalmi és gazdasági környezet biztosítása;

-

a cégek, a kormányzati szervek és a kutatási intézmények irányítási és kutatási-fejlesztési
kapacitásának összehangolt mőködtetése a vegyipar viszonylagos helyzetének javítása
érdekében;

-

a képzés és továbbképzés rendszerének tökéletesítése, az oktatás színvonalának emelése;

-

a kutatással foglalkozó intézmények fokozottabb bevonása olyan közös, interdiszciplináris
kutatási-fejlesztési programokba, amelyek lehetıvé teszik a vállalatoknál dolgozó
szakemberek folyamatos továbbképzését egész szakmai pályafutásuk során.
A kémiai tudomány tehát a továbbiakban is fontos hajtóerıt jelent a vegyipar fejlıdésében.

A vegyipar kedvezı piaci pozícióinak megtartása és javítása érdekében a kémiai kutatástól fıként a
kémiai szintézisben, a bioeljárásoknál és a biotechnológiában, valamint az anyagtechnológiában
várnak új eredményeket. Jelentıs fejlıdést prognosztizálnak a folyamattudományban, a vegyipari
mőveletek terén, a kémiai méréstechnikában, és a számítástechnika vegyipari alkalmazásában. A
felülettudomány és a katalíziskutatás együttmőködésétıl új kereskedelmi termékek elıállítása
várható. Nagy jelentısége van a szintézisre vonatkozó alapösszefüggések felismerésének,
különösen komplex molekulaszerkezetek létrehozása kapcsán. További kiemelt fejlıdési irányt
jelentenek a nem hagyományos körülmények között (gázfázisban, szuperkritikus folyadékokban,
nagy energiatartalmú terekben) végrehajtott anyagszintézisek. A jövı másik fontos feladata az
anyagszerkezet, a tulajdonságok és az anyag elıállítás közötti kapcsolatok minél több részletének
tisztázása. Tökéletesíteni kell az anyag elıállítási és- feldolgozási technológiákat és növelni kell a
szerkezeti anyagok újrahasznosításának mértékét [6].
A vegyipari vállalatok az eddigiekben fıként a kémiai kutatásra és a technológiai
fejlesztésre, valamint a gyártásra koncentráltak. Sokkal kevesebb figyelmet fordítottak az ún.
ellátási láncra, a beszállítók, a termelık és a felhasználók közötti kapcsolatrendszerre. Az ellátási
lánc (Supply Chain Managment, angol rövidítése SCM) irányításába beletartozik a megrendelések
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tervezése és kezelése, valamennyi beszerzett, feldolgozott és elosztott anyag kezelése, szállítása és
raktározása, valamint a leltárok elkészítése. A következı idıszak feladatai közé a logisztikai
mőveletek optimálása, az ún. legjobb gyakorlat módszerének elterjesztése, a csomagolás,
dokumentálás, anyagkezelés, tárolás és szállítás egységesítése, valamint a globális kommunikációs,
adatátviteli és információkezelési rendszerek kialakítása is beletartozik az SCM tevékenységkörébe.
A vegyipar versenyképességét az ezredforduló elején nagymértékben meghatározza, hogy a
termelésre, elosztásra stb. vonatkozó adatokat miként alakítják át információkká, ezeket az
információkat hogyan továbbítják és hasznosítják, mily módon kezelik és tárolják. Az információs
rendszerek fejlesztésében az egyik fı irányt a nyitott rendszerek kialakítása jelenti. Az ezekben
elıállított információk adott halmaza közvetlenül átvihetı nagyobb rendszerekbe, ezáltal
többszintő, hatékony vegyipari információs hálózatok építhetık ki. Ehhez javítani kell az
adatszolgáltatás és az adatok biztonságát, minıségét és megbízhatóságát, továbbá fejleszteni kell az
adattömörítı eljárásokat.
A kormányzati szervekkel együttmőködésben (az együttmőködés ez esetben elsısorban a
kutatás és fejlesztés részbeni állami finanszírozását jelenti) intenzív kutatómunkára van szükség a
molekuláris modellezés és szimuláció terén, különös hangsúllyal a vegyipar igényeire. Az eddiginél
szélesebb körben kell elterjeszteni a vegyiparban a modellezési és szimulációs technikákat. Ehhez
kapcsolódik a szakértı rendszerek és az intelligens döntéstámogató módszerek fejlesztése is,
amelyek fıként a multinacionális, sokféle terméket elıállító vállalatoknál segíthetik a mőszaki és
gazdasági döntések meghozatalát.
Ahogy azt már korábban is hangsúlyoztuk, a vegyipar jövedelemtermelı képessége attól
függ, hogy termékei milyen mértékben képesek a fogyasztói igényeket kielégíteni. A termelés
szervezésének és irányításának e vonatkozásban kitüntetett szerepe van.
A vegyipar jövıjének alakításában további meghatározó tényezı a környezeti hatások
mérséklése. A vegyipar károsanyag-kibocsájtásával és a környezetvédelemmel kapcsolatos
legfontosabb vonatkozásokat a következı fejezet mutatja be.
3.2. A vegyipar környezeti kibocsátásai
Az ipari termelés sokirányú fejlıdésével egyre több olyan helyzet alakul ki, amikor a
hasznos termék mellett számos korróziós tulajdonságú és az emberre nézve ártalmas anyag kerül a
levegıbe, folyóvizekbe és a talajba. Ezek károsak az élı szervezetekre, pusztítják az erdıállományt,
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a legelıket és a gabonaföldeket, nagy kárt tesznek a különféle fémszerkezetekben, mővészeti
alkotásokban (szobrok, festmények, építészeti díszítıelemek stb.). A környezetbe kibocsátott káros
anyagokat környezetszennyezı anyagoknak nevezzük. Mennyiségük olyan ütemben halmozódik,
amilyen ütemben növekszik az ipari és mezıgazdasági termelés. Egyes helyeken olyan
töménységben jelennek (és jelentek) meg, hogy már az emberek életét veszélyeztetik, sıt nem egy
ízben emberéleteket is követeltek (például 1986-ban a Saar-vidéken egy súlyos kén-dioxid alapú
szennyezés 120 ember halálát okozta). Az ilyen természető balesetek nyomán a világ államai
nemzeti és nemzetközi bizottságokat alakítottak, amelyek ellenırzik a környezetszennyezı anyagok
megengedett töménységét a levegıben, vízben és a talajban, intézkedéseket foganatosítanak a
környezetszennyezés megelızése érdekében. A hollandiai Rotterdamban mőködik egy nemzetközi
törvényszék, ahol az országok közötti vitás környezetszennyezı „kihágásokat” bírálják el. Eddig
már száznál is több vállalat és ipari társaság került a vádlottak padjára [4].
A korróziós- és az egészségre ártalmas anyagok közül elsı számú „ellenség” a kén-dioxid és
a nitrogén-oxidok, majd sorban következik a kén-hidrogén, az ólomvegyületek, szénhidrogének,
fém- és fém-oxid porok, továbbá egyéb mindenféle porszennyezıdések, beleértve a szénnel
üzemelı hıerımővekbıl az égési gázokkal együtt szálló hamut stb., s a legnagyobb mennyiségben
képzı szén-dioxidot még meg sem említettük.
Európa légterébe már 1965-ben évente kb. 150 millió tonna kén-dioxid került és 2000-ig ez
a mennyiség több mint duplájára növekedett. A levegıbe került kén-dioxid az ott levı nedvességgel
kénessavvá alakul, a kén-trioxid pedig kénsavvá (3-1-, 3-2 reakciók):

A nitrogén-oxidok a levegı nedvességével salétromsavat vagy salétromos-savat képeznek (3-3-, 3-4
reakciók):

Ezek a savak a lehulló esıvel együtt a talajba kerülnek savas esık alakjában, és a már jelzett nagy
károkat okozzák olyan területeken is, amelyek teljesen ártatlanok a környezetszennyezés
tekintetében. Így például a trópusokon, ahol gyakrabban esik az esı, évente több tízezer km2 erdı
pusztul el. Ugyancsak a savas esık pusztítják el a fák gyökérzetén megtelepülı nitrifikáló
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baktériumokat, amelyek a levegı nitrogénjét a termıtalajt tápláló nitrátokká alakítják.
Természetesen, erdıkárosodás, illetve pusztulás lejátszódhat mérsékelt éghajlati zónában is.
Ezen bevezetı után ismerkedjünk meg részletesebben a környezetet nagyobb mértékben
szennyezı anyagaival és azok eredetével [4].
3.2.1. Gyakoribb környezetszennyezı anyagok
A vegyipar által kibocsájtott, egészségre is ártalmas vegyületek:
-

Kén-dioxid

-

Kén-hidrogén

-

„Üvegház hatást” okozó gázok: szén-dioxid, nitrogén-oxidok, freon, stb.

-

szén-monoxid

-

Ólomvegyületek

-

Radioaktív vegyületek

-

Kıolajszennyezıdés

-

Egyéb: szénhidrogének, porszennyezıdések (hamu), fém- és fém-oxid porok, stb.

A továbbiakban megvizsgáljuk a legfontosabb környezetszennyezı anyagok hatását kicsit
részletesebben is.
Kén-dioxid (SO2)
Nagy mennyiségő kén-dioxid kerül a levegıbe a szénnel üzemelı hıerımővekbıl, és
általában a tüzelı berendezésekbıl, szulfidos érceket pörkölı berendezésekbıl (réz, cink, ólom stb.
kohászati üzemek), kıolaj-finomítókból, stb. A levegıbe kerülı kén-dioxid mennyisége
világviszonylatban nagyobb, mint amennyi szükséges lenne a világ kénsavtermelésének a
fedezésére! Ennek a mennyiségnek kb. az 50 %-a szénféleségek elégetése nyomán, 30 %-a a
földgáz és a kıolajtermékek elégetésekor, 20 %-a pedig különféle vegyipari és kohászati
gyártásfolyamatok során képzıdik. Az elégetésre szánt nyersanyagok minısége azonban
fokozatosan romlik, ami elsısorban azt jelenti, hogy kéntartalmuk fokozatosan növekszik. A
fokozatosan kimerülı tartalékok viszont arra kényszerítik az érdekelteket, hogy az ilyen gyengébb
minıségő nyersanyagokat is felhasználják, mégpedig növekvı mennyiségben.
Egy nem túl nagy hıerımőbıl óránként kb. 500000 m3 égési gáz kerül a levegıbe, aminek a kéndioxid tartalma elérheti a 0,25 %-ot és emellett még megjelenik köbméterenként kb. 20 g
szállóhamu is. Ezekbıl az adatokból következik, hogy az ipari véggázok (hulladékgázok) kén65

dioxidtól való mentesítése nemcsak környezetvédı szempontot, hanem igen fontos gazdasági
feladatot is jelent.
Kén-hidrogén (H2S)
A kén-hidrogén nagy mennyiségben kerül a levegıbe a kıolaj-finomítókból, a kokszkémiai
üzemek berendezéseibıl, stb. A kıolaj-finomítókban 1000 t kıolaj feldolgozása nyomán kb. 25 t
kén-hidrogén keletkezik a katalitikus kéntelenítés során. A környezetbe kerülı kén-hidrogén hatása
rendkívül káros a biológiai szervezetekre, mérgezi az élı sejteket és enzimeket (bio-katalizátorok)
ezáltal gátolja az élı szervezetek mőködését, az idegrendszer irreverzibilis károsodását idézi elı,
gátolja az oxigénnek a tüdıbıl a szövetekbe való szállítását, savas kémiai jellegénél fogva
korrodálja a fémszerkezeteket, az ezüst tárgyakat, megszürkíti az ólom-szulfát alapú fehér
olajfestékréteget stb.
„Üvegház hatást” okozó gázok
Az „Üvegház hatást” okozó gázok koncentrációjának levegıben való növekedése fokozatos
felmelegedést idéz elı. Ennek következtében a Déli-sarkon található jéghegyek elkezdtek olvadni,
aminek következménye a tengerek és óceánok az éves szinten mérhetı vízszintjének az emelkedése.
Amíg ezt a folyamatot nem sikerül megfékezni, a jövıben egyre nagyobb területek kerülhetnek víz
alá, másrészt számítani lehet a Föld éghajlati viszonyainak megváltozására is.
A káros folyamat kialakulásához a légköri szennyezıdések járulnak hozzá, amelyek nem
teszik lehetıvé, hogy a Föld által visszavert napsugarak, amelyek normális körülmények között a
világőrbe kellene, hogy eljussanak, valóban szabad utat nyerjenek. A szennyezıdések ezt
meggátolják, vagyis visszaverik a napsugarak melegének egy részét. Az „üvegházhatást” kiváltó
légköri szennyezıdések a szén-dioxid, a metán, a nitrogén-oxidok, az ózon és a freon.
Kialakulásához az említett szennyezıdések különbözı mértékben járulnak hozzá, ezek arányát és
növekedésének mértékét a 3-1. táblázat mutatja be.

3-1. táblázat: Az „üvegházhatást” okozó gázok
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A táblázat adataiból látható, hogy a kis mennyiségben képzıdı ózon (O3) viszonylag nagy súllyal
vesz részt az „üvegházhatás” kialakulásában. Ez az atmoszférában megjelenı ózon különösen a
nitrogén-oxidok és a szénhidrogén-szennyezıdések hatására keletkezik a levegı oxigénjével
reagálva (R = szénhidrogének) (3-5-, 3-6-, 3-7 reakciók):

Erre az ózonra hívják fel a napozók figyelmét nyári idıszakban. Nem tévesztendı össze ez a
levegıben keletkezı és megjelenı ózon a sztratoszféra alsó rétegeiben megjelenı ózonpajzzsal,
aminek az a szerepe, hogy a napsugarakat kellı mértékben megszőrje az ultraibolya sugaraktól,
amelyek nagymértékben károsítják az élı szervezeteket. Erre az ózonpajzsra jelentenek veszélyt a
freonok (alacsony szénatom számú szénhidrogének klórt- és fluort tartalmazó származékai),
amelyek a levegıbe jutva kis sőrőségüknél fogva felszállnak, eljutnak a sztratoszféra ózonrétegébe,
ahol az ózon bomlását idézik elı. Emiatt a napsugárzás említett szőrıhatása nagymértékben
csökken veszélyeztetve az élıvilágot.
Az „üvegházhatáshoz” való hozzájáruláshoz az elemzık úgy tartják, hogy legnagyobb
mértékben a szén-dioxid a felelıs. Az emberiség a földbıl kitermelt kıolaj, földgáz és kıszén
felhasználásával nyeri a mindennapi léthez szükséges energiát. Az elıállított energia mellett a
fosszilis tüzelıanyagok elégetése során nem kívánatos szén-dioxid is keletkezik, amely súlyosan
befolyásolja a Föld éghajlatát a már említett nitogén-oxidokhoz és a metánhoz hasonló
hatásmechanizmus szerint. A szén-dioxid a legnagyobb mennyiségben képzıdı gáznemő
környezetszennyezı anyag, szerencsére nem a legártalmasabbak közé tartozik. A széntartalmú
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vegyületek tökéletes égését leíró egyenlet (C + O2 = CO2) sztöchiometriája alapján 12 t közepes
minıségő ásványi szén elégetésével 44 t szén-dioxid képzıdik és 32 t oxigén használódik el a
levegıbıl. Jelenleg a világ hıerımőveiben több mint 5 milliárd tonna szenet égetnek el, amibıl kb.
18 milliárd tonna szén-dioxid képzıdik, miközben a levegıbıl 14 milliárd tonna oxigén
használódik el.
Szén-monoxid, ólom- és ólomvegyületek
A szén-monoxid, ólom-oxid és ólom fıleg a motorhajtó anyagok elégetése útján kerül a
levegıbe a kipufogógázokkal együtt. A szén-monoxid a nem teljes (tökéletlen) égés során képzıdik,
az ólom-oxid és az ólom a benzinek oktánszámának a növelésére használt ólom-tetraetilbıl
képzıdik a motorban lejátszódó égés alkalmával. A szén-monoxid vérméregként károsítja az emberi
szervezetet, ugyanis a vér hemoglobinjával karboxi-hemoglobint képez, s így elhasználódik az a
hemoglobin mennyiség, ami a tüdıben jelenlévı oxigénnel oxi-hemoglobint képezhetne (az oxihemoglobin szerepe, hogy leadja oxigénjét a szervezet különbözı szöveteibe). Az ólom-tetraetilbıl
származó ólomból finom eloszlású ólom-oxid és ólom alapú aeroszol képzıdik, ami károsítja az
idegrendszert, a májat, a vesét stb. Nagyobb mennyiségben és huzamosabb ideig tartó hatás nyomán
az elefantiázis nevő megbetegedést idézhetik elı, ami a végtagok aránytalan megvastagodásával jár.
Radioaktív vegyületek
A radioaktivitással való környezetszennyezést fıleg az atomerımővek idézhetik elı. Ezekben
ugyan nem képzıdnek a vegyi-, kohászati- stb. gyárakéhoz hasonló környezetszennyezı anyagok,
de számolni kell a radioaktív hulladékok biztonságos tárolásával. Ezeket jól el lehet tárolni víz alatti
raktárakban, vagy kitermelt (kimerült) sóbányákban, ahol ezek a hulladékok hosszú idı után
lebomlanak, elveszítik veszélyességüket. Minden új atomerımő létesítésével és biztonságos
mőködtetésével kapcsolatban általában megoszlik a közvélemény nézete. Pedig azok, akik egy
atomerımőhöz közel laknak, a megengedett sugáradag fölött csupán annyi radioaktív sugárzásnak
vannak kitéve, mint azok az emberek, akik naponta 20 percig nézik a színes TV-mősort. Ez az adag
pedig egy évre számolva kisebb, mint az, amely akkor éri az embert, amikor Londontól New Yorkig
repülıvel teszi meg az utat.
Kıolaj szennyezıdések
A kıolajszennyezés különösen a tengereket és óceánokat sújtja. Ha az utóbbi években
bekövetkezett tankhajó baleseteket nem vesszük figyelembe, akkor is évente több millió tonna
kıolaj jut az óceánokba. Ennek legnagyobb része a kıolajat szállító hajók szennyvizének
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kiürítésekor kerül a tengervízbe, másik részéért a tengerre szerelt kıolaj kutak a felelısek. A
kiömlött kıolaj a tengervíz felületén egy filmréteget képez, ami megakadályozza a levegı és a víz
között lejátszódó természetes oxigéncserét. A hosszantartó olajborítás következtében a víz
felmelegszik, oxigénhiány lép fel, rothadási folyamatok kezdıdnek el, amelyek mérgezı anyagokat
termelnek. Ezek pusztítják az algákat, az állati és a növényi planktonokat, amelyek a tengeri
élıvilág táplálékát képezik. Sajnos az utóbbi évtizedekben szinte sorozatos volt a környezeti
katasztrófát okozó tankhajóbalesetek száma.
3.2.2. A vegyipar környezetvédelemhez főzıdı feladatai
A nyersanyagforrások véges rendelkezésre állása, a természeti környezet emberi
tevékenységbıl eredı túlzott terhelése, egyes nehezen visszafordítható vagy esetleg irreverzibilis
környezeti változások bekövetkeztének veszélye mind-mind kérdéseket vet fel a gazdasági fejlıdés
jelenlegi ütemét illetıen. Egyre szélesebb körben válik elfogadottá a fenntartható fejlıdés
koncepciója, az emberi igények és a társadalmi, valamint a természeti lehetıségek megfelelı
összehangolásának szükségessége. A környezeti (K-) tényezıre tehát a vegyipar esetében különösen
indokolt tekintettel lenni. A vegyipar esetében négy kiemelt környezeti szempontot kell szem elıtt
tartani:
-

a vegyipari technológiák okozta környezetterhelés csökkentése: a feladatok és megoldásuk
módozatai alapvetıen különböznek attól függıen, hogy korábbi technológiai mőveletekbıl,
vagy a termékek elhasználódásából származó deponált hulladékot kell kezelni, vagy a
jelenleg mőködı technológiák környezeti hatásait kell csökkenteni, vagy új, környezetbarát
technológiákat kell kifejleszteni;

-

az egyes vegyipari termékek-, a gyártási-, feldolgozási- és felhasználási hulladékok
környezeti hatásainak felmérése: a káros hatások kiküszöböléséhez ismerni kell az adott
anyagféleség és a környezet közötti kölcsönhatás mechanizmusát és idıbeli alakulását;

-

a természetben elıforduló alapvetı biokémiai folyamatok jobb megértése: el kell dönteni,
hogy hol és mit érdemes figyelni, továbbá mikor és hogyan kell mérni a környezet állapotát;

-

környezeti szempontból jóindulatú termékek és eljárások kifejlesztése: újabban e területet
zöld kémiának is nevezik, és alapvetı célja annak biztosítása, hogy az alapanyagok
felhasználásánál, a technológiai folyamatoknál és a termékek teljes élettartama során, a
lehetı legkisebbek legyenek a környezeti hatások.
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A vegyipari termelés során gyakran képzıdnek fokozottan veszélyes hulladékok, így például
poliklórozott szénhidrogén-származékok. Ezek csak különlegesen gondossággal, és nagy költséggel
tárolhatók. Elhelyezésük és késıbbi ártalmatlanításuk a vegyipar és a természeti környezet,
valamint a társadalom közötti kapcsolatrendszer egyik kritikus eleme. A poliklórozott
szénhidrogének ártalmatlanításának egyik legcélszerőbb módja, hı hatására történı lebontásuk
kevésbé veszélyes, vagy egyáltalán nem veszélyes vegyületekre. Ennek során két fontos feltételnek
kell teljesülnie: a teljes lebontáshoz megfelelıen magas hımérsékletet kell biztosítani, és az
anyagnak kellıen hosszú ideig kell ezen a hımérsékleten tartózkodnia és meg kell akadályozni,
hogy a bomlás során képzıdött termékek, lehőlés közben, újból visszaalakuljanak az eredeti, vagy
azoknál még veszélyesebb vegyületekké. Utóbbihoz az szükséges, hogy a reakciótermékek nagyon
gyorsan hőljenek le 300 °C alá. A "hagyományos" hulladékégetık sajnos egyik feltételt sem
teljesítik: az égetési hımérséklet nem elegendıen magas a poliklórozott szénhidrogén-származékok
teljes lebontásához, az égetı berendezésbıl kilépı gázáram pedig túlságosan lassan hől le, így a
káros vegyületek nagy valószínőséggel újból kialakulnak. Az úgynevezett termikus plazmák viszont
kielégítik mindkét kritériumot: nagyon magas, több ezer fokos hımérséklet uralkodik bennük, ezért
garantált a teljes lebomlás, és a magas hımérséklető reakcióteret elhagyó gázáram rendkívül
gyorsan, a másodperc tört része alatt lehőthetı. Világszerte több kutatóhely és vállalat foglalkozik a
termikus plazmák alkalmazási lehetıségeinek vizsgálatával és az ezekre a berendezésekre alapozott
hulladékkezelési technológiák fejlesztésével. Már eddig is több, ipari méretben is megvalósított
technológiai megoldás vált ismertté. Nagyon lényeges szempont, hogy amíg a termikus kezelés
általános elvei valamennyi hulladékféleségre alkalmazhatók, addig a konkrét megoldások már
anyagspecifikusak, azaz a kezelés körülményeit az adott hulladékféleség tulajdonságaihoz kell kísérletekkel - igazítani.
3.3. A mérnök szerepe a kémiai technológia gyakorlati megvalósításában
A legmegfelelıbb gyártástechnológia kiválasztásánál nagy figyelmet kell fordítani a
gazdaságosságra, amelyet a rendelkezésre álló szakirodalom gondos tanulmányozása, a hazai
adottságok felmérése, a külföldön elért megvalósítások, és fıképpen a laboratóriumi kísérleti
eredmények alapján lehet felmérni. A kiszemelt folyamatot elıbb laboratóriumban, majd pilot,
esetleg félipari berendezésben kell tanulmányozni teljes részletességgel, csak ezután kerülhet sor az
ipari berendezés megépítésére. Nagy mennyiségő termék gyártása esetén félipari berendezés építése
is célszerő. A különbözı szinten folytatott kísérletezés során igen sok tényezıt kell figyelemmel
kísérni. Ezek közül megemlítjük a legfontosabbakat:
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-

a nyersanyagok fizikai és kémiai tulajdonságainak tanulmányozása és tárolásuk, kivitelezési
módjának megismerése;

-

a feltételezett nyersanyagforrás gondos felmérése;

-

a folyamat kivitelezésével kapcsolatos minden tudnivaló összegezése;

-

paraméterértékek meghatározása, ellenırzése és szabályozása, az adagolás megoldása, stb.;

-

a reaktor geometriájának gondos megválasztása, a megépítéséhez szükséges ötvözet
kiválasztása;

-

a termékek minıségének meghatározására szükséges módszerek leírása;

-

az anyag- és energiamérleg elkészítése;

-

a technológiában elıállított termék hozamának a megállapítása;

-

a gyártás folyamatábrájának a megszerkesztése;

-

a melléktermékek és a hulladék anyagok értékesítésének a megjelölése;

-

a gyártáshoz szükséges vízforrás kiválasztása, az ipari szennyvizek tisztításának leírása az
alkalmazott analitikai módszerek pontos megjelölésével és részletes leírásával;

-

a fajlagos fogyasztások kiszámítása stb.

-

az alkalmazott folyamattal kapcsolatos munka-, egészségvédelmi- és biztonságtechnikai
elıírások elkészítése
Komplett üzem vásárlása esetében létre kell hozni a beruházó szervezetet, meg kell

valósítani a beruházást, a garanciális idı alatt az üzemet fel kell futtatni az elıírt kapacitásra
(próbaüzem), majd át kell venni. Licenc vásárlásakor azt adaptálni kell a hazai viszonyokra, a
készülékeket, gépeket, berendezéseket, épületeket, stb. meg kell terveztetni, és a kivitelezıkkel le
kell gyártatni, stb. Az új üzemek létesítésénél nagyon fontos feladat a mennyit? kérdés
megválaszolása, azaz az üzem kapacitásának meghatározása. Gondos gazdasági elemzéssel meg
kell határozni azt a minimális kapacitást, amelynél a termelés gazdaságossá válik. A tényleges
kapacitás eldöntéséhez minden részletre kiterjedı piackutatást kell végezni mind belföldön, mind
külföldön. Fel kell tárni a várható igényeket, ártendenciákat, exportlehetıségeket, stb. Ma már csak
olyan kapacitású üzemeket lehet létesíteni, melyek gazdaságosan is termelnek (a gazdaságosság
azonban nemcsak kapacitás kérdése). A vegyi üzemeket –nagy vízigényük következtében- általában
folyó mellé építik, mert így vízfogyasztásuk nem terheli a vezetékeket, és szennyvízelvezetésük is kellı tisztítás után- megoldott. A telephely kiválasztásánál gondoskodni kell arról, hogy könnyen
bekapcsolható legyen az ország szállítási rendszerébe (vasút, hajó, autópálya). Figyelembe véve a
környezetvédelmi elıírásokat, az üzemet a lakott területtıl megfelelı távolságban kell építeni. A
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gépek, berendezések szabadba való telepítésével jelentıs építési költség takarítható meg viszont nı
a szigetelés és a korrózió költsége.
A kémiai technológiai folyamat kidolgozása, megvalósítása, mőködtetése és fejlesztése ma
már legtöbbször nem egy sokoldalúan képzett mérnök feladata, hanem ezekre a szakterületekre
specializálódott szakemberek csoportjai összmunkájának eredménye. Nagyon gyakran a felsorolt
munkafázisokat más-más, ezekre a feladatokra szakosodott vállalatok végzik. A folyamatok
kidolgozása a kutatómérnök feladata, akik kutatóintézetek, felsıoktatási intézmények, gyári
kutatólaboratóriumok, kutatási-fejlesztési vállaltok alkalmazásában tevékenykednek. Eredményes
laboratóriumi kísérleti munkát a léptéknövelés szabályainak betartásával nagylaboratóriumi majd
kísérleti üzemi mérések követnek.
A folyamatok megvalósítása a tervezéssel kezdıdik. Itt a mérnöknek a technológiai tervezés
területén vannak komoly feladatai. A kísérleti üzemekben nyert adatokra támaszkodva állapítják
meg a folyamat anyag- és energiamérlegét, a készülékek, berendezések fıbb méreteit, a folyamat
biztonságos és megfelelı hatékonyságú lefolyásához betartandó paramétereket.
A folyamat mőködtetése az anyag- és vegyészmérnök legfontosabb feladata. A mérnök
üzemeltetéssel kapcsolatos tennivalói nem az üzem elkészültékor kezdıdik, hanem már a beruházás
idején (épülı üzem mőszaki dokumentációjának elkészítése, az üzemeltetési elıírás minden
részletre terjedı megismerése, kezelı személyzet számára technológiai utasítások készítése, üzemi
személyzet kiválasztása, betanítása, oktatása). Mindezekkel párhuzamosan figyelemmel kíséri a
beruházást.
A beruházás befejezı lépése a komplex próba, melyet már az üzemeltetı személyzet végez.
Ez alatt értendı a berendezések kitisztítása, az anyagszállító rendszerek kipróbálása semleges
közeggel (víz, levegı), az észlelt hibák azonnali javíttatása és a katalizátorok betöltése a reaktorba.
A komplex próbák sikeres elvégzése után az üzem belsı csıvezeték rendszeribe bevezetik a
különféle energiahordozókat, a nyersanyag beadagoló rendszereket feltöltik, majd elıre kidolgozott
program szigorú betartásával lépésrıl-lépésre üzembe helyezik a termelı berendezést. Itt a mérnök
széleskörő mőszaki tájékozottsága, szervezıkészsége szükséges!
A technológia normál üzemmenetének biztosítása lényegében véve rutinfeladat. A kémiai
technológia fejlıdésirányai azonban megfogalmazzák az eljárások szakadatlan továbbfejlesztésének
a követelményét.
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Az üzembe helyezést követı, normál üzemeléses idıszak idején a mérnök feladatai:
-

optimális technológiai paraméterek megállapítása és betartása;

-

termékminıség ellenırzése és biztosítása;

-

az anyag- és energiafelhasználás minimális szinten tartása;

-

az üzemeltetés biztonságtechnikai betartása;

-

üzemzavarok esetén a zavarok okainak feltárása, megszüntetése.

A folyamatos technológia-fejlesztés célkitőzései:
-

gyártmányfejlesztés: a termékek minıségének javítása, új termékek bevezetése.

-

gyártásfejlesztés: változatlan minıségő végtermék elıállításához a technológia, ill. a
berendezések változtatása (nagyobb termékmennyiség elıállítása, kisebb anyag- és
energiafelhasználás, egyéb nyersanyag hasznosíthatóság, korróziós hatások csökkentése,
kisebb környezetszennyezés, nagyobb üzembiztonság, olcsóbb szerkezeti anyagok).
A fejlesztés tehát rendkívül változatos, sok lehetıséget magában rejtı mérnöki munka [5]. A

felsoroltakon kívül a mérnöknek számos egyéb, itt fel nem vázolt feladatot kell megoldania pályája
során. Természetesen a gyakorlatban nagyon gyakran olyan kérdések is felmerülnek, amelyek
kézikönyvekbıl és egyéb forrásokból sem adoptálhatók, hanem önálló mérnöki gondolatokat
igényelnek (3.1. ábra). Biot professzor (neves amerikai gépészmérnök) mondta:
„A formális tudás fontos, de az életben mindennek próbaköve a valóság. Ez fontos jellemzıje a jó
mérnöknek”

3.1. ábra: vegyiparban dolgozó mérnökök
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4.

VÍZTECHNOLÓGIAI
TECHNOLÓGIÁJA

ISMERETEK,

AZ

IVÓVÍZ

ELİÁLLÍTÁSÁNAK

Lektorálta: Kormos Imre üzemvezetı, BorsodChem Zrt. Gız-, Víz- Gázszolgáltató Üzem
„Víz nélkül nincs élet.” Az emberi test kb. 70 %-át víz alkotja. A szervezet létfenntartásához
naponta 2-3 liter víz felvétele szükséges, így az a legfontosabb élelmiszernek is tekinthetı.
Nélkülözhetetlen a háztartásban, mezıgazdaságban és iparban, közlekedésben, energiatermelésben
(4.1. ábra).
A Föld felületének kb. 4/5 részét víz borítja. Az öt földrész összterülete jóval kisebb, mint az
óceánok, folyók, tengerek által elfoglalt felületé. Víz nélkül nem képzelhetı el az élet semmilyen
formája, nem lehetséges ipari tevékenység. A víz az ember életében minden idıben nagy szerepet
játszott. Az ókor kulturális centrumai, a középkor városai és a legújabb kor fejlett ipara ott
alakulhatott ki, és csak ott volt elképzelhetı bármilyenféle fejlıdés, ahol megfelelı mennyiségő és
minıségő víz állt rendelkezésre. A víz technológiája a városok építésével egy idıben kezdett el
fejlıdni. Ezek megkövetelték az egyre nagyobb vízüzemek létesítését, amelyek kezdetben nem csak
az ivóvíz elıállítását valósították meg, hanem a különféle emberi tevékenységhez szükséges vizet is
szolgáltattak. A nagy római birodalom idején épült vízüzemek, már sokszor magas technikai
színvonalat értek el, mőködésük megbízható volt. A birodalom bukása után ezek tönkrementek és
újabbakat csak a XIX. században kezdtek el építeni. Szerepük az emberi léthez szükséges ivóvíz, és
az ipari tevékenységhez szükséges víz elıállítása volt. Az ipar egyre nagyobb ütemben való
fejlıdése végül szükségessé tette, hogy a mőködéséhez szükséges vizet külön, erre a célra épített, a
városi vízüzemtıl függetlenül mőködı ipari vízüzemekben állítsák elı, illetve tisztítsák meg a
célnak megfelelıen [11].
Az egészséges vízellátás világprobléma: napjainkban az emberiség 50%-a nem talál
egészséges ivóvizet otthona környezetében, és évente kb. 5 millió gyermek hal meg a fertızött víz
által terjesztett betegségekben. Magyarországon a lakosság 97-98%-a részesül vezetékes ivóvízben,
de emellett szinte lehetetlen ásott kútból szennyezés-mentes, legfıképpen nitrát-mentes (50mg/literig megfelelı) ivóvizet nyerni.

4.1. ábra: Az ivó- és ipari víz jelentısége hétköznapjainkban
74

4.1. A víz elıfordulása
A Föld vízkészlete (hidroszféra) kb. 1,362 milliárd km3, amibıl az édesvíz mennyisége
csupán 37,8 millió km3. Ez az összes vízmennyiség 2,7 %-ának felel meg. Ebbıl csupán 0,46%
használható fel közvetlenül, mivel a többi légköri vízgız, mocsárvíz stb. alakjában van jelen:
- jéghegyek (29,182 millió km3): 77,20 %
- mélységi vizek: 22,40 %
- tavak és mocsarak: 0,35 %
- légköri vízpára: 0,04 %
- folyóvizek: 0,01 %.
A Föld vízkészlet-eloszlását szemléletesen mutatja be a 4.2. ábra.

4.2. ábra: A Föld vízkészletének eloszlása
Gyakoriak tehát az olyan esetek, amikor a felszíni folyóvizek és a talajvíz nem fedezi a
szükségleteket. Ilyenkor a kiapadhatatlannak tőnı tengervíz felhasználásához folyamodnak.
Az emberiség vízszükségletének a fokozatos növekedése megkövetelte az olyan vízüzemek
építését, amelyekben a tengervizet sótlanították, és így növelték meg a felhasználásra kerülı édesvíz
mennyiséget.
4.2. A természetes víz összetétele
Kémiai értelemben vett összetételő, csak hidrogént és oxigént tartalmazó tiszta víz (H2O) a
természetben nem létezik. Az ivóvíz és az iparban használt víz igen híg oldatoknak, vagy
szuszpenzióknak tekinthető. Az ivóvizek különféle gázokat és sókat tartalmaznak oldott
állapotban, míg az iparban használt vizek gyakran oldhatatlan szilárd részecskéket is
tartalmaznak szuszpenzió alakjában.
75

A víz a vele érintkező levegőből, ill. a különböző gázokból az anyagi minőség, a
hőmérséklet és a nyomás függvényében különböző mennyiséget képes oldani. A vízben
oldott levegő összetétele 36% O2 és 64 % N2, tehát oxigénben a levegőben lévő O2/N2
viszonyhoz (21/78) képest dúsul. Néhány gáz vízben való oldhatóságát a 4-1. táblázat
mutatja.

4-1. táblázat Néhány gáz vízben való oldhatósága

Ha a vízben nem lennének élőlények, a légköri oxigén parciális nyomásától (azaz
nagyjából mennyiségétől) és a víz hőmérsékletétől függő mértékben oldódna a vízben.
Hideg vízben több, melegben kevesebb oxigén oldódik, a telítettség nagyjából 100%
lenne. A vízben oldott oxigén hatására a növényzetből származó hulladék anyagok
oxidálódnak, miközben szén-dioxid képződik. Az algák és hínárok oxigént juttatnak a
vízbe, mert a fotoszintézis során a víz oxigénjét felszabadítják. (Fotoszintézis: a növények
napfényben szén-dioxidot lélegeznek be és oxigént lélegeznek ki. Éjszaka azonban, vagy
fény hiányában a növények is oxigént lélegeznek be és szén-dioxidot bocsátanak ki).
Oxigént lélegzik sok baktérium, minden vízi állat az apró rákoktól a halakig, és persze a
növények is. Ha túl sok alga vagy hínár terem a vízben, délutánra lényegesen 100% fölé
nőhet az oxigén telítettség a gyors fotoszintézis miatt, éjszaka viszont nagyon lecsökken
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az intenzív légzés miatt. Ha 2 mg/l alá csökken az oxigén koncentrációja, a halak akár el is
pusztulhatnak.
Fehérje típusú anyagok bomlása útján kén-hidrogén és ammónia képződik. Ezek a
gázok szintén oldódnak vízben. A szén-dioxid jelentősen növeli a víz karbonát oldó
hatását; a tiszta vízben gyakorlatilag oldhatatlan kalcium-, magnézium-karbonát hidrogénkarbonátok (savanyú karbonátok) képződése közben oldódik (4-1- és 4-2 reakciók):

A kálcium-karbonát - víz - szén-dioxid egyensúlyi rendszernek óriási szerepe van a
természetben lejátszódó mész-szénsav egyensúly lefolyásában (4.3. ábra).

4.3. ábra: A természetes vizekben lejátszódó mész-szénsav egyensúly
Ahogy azt már említettük a kálcium-karbonát vízben rosszul oldódó só, a természetben
kalcit és aragonit kristály formájában fordul elő, a mészkő és a márvány fő komponense.
101.3 kPa nyomáson és 298 K hőmérsékleten vízben való oldhatósági szorzata nagyon
kicsi, 4.8*10-9. A szén-dioxid parciális nyomása a tiszta levegőben 30 Pa és vízben jól
oldódik szénsav keletkezése közben. A keletkezett szénsav gyenge sav, és a
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körülmények függvényében hidrogén-karbonát (bikarbonát)- és/vagy karbonát ionokat hoz
létre (4.4. ábra).

4.4. ábra: A mész – szénsavegyensúly pH függése
A szénsav tartalmú vizes oldat a sziklák kálcium-karbonát, magnézium-karbonát és
vegyes (kálcium-magnézium-karbonát) tartalmát hidrogén-karbonátok keletkezése közben
feloldja. A fenti egyensúly fenntartásához szükséges CO2 az ún. járulékos, vagy
tartozékos szén-dioxid. Az egyensúlyinál több CO2 az ún. agresszív szén-dioxid. A
járulékos és az agresszív CO2 együttes mennyisége a szabad CO2. A hidrogénkarbonátba beépült CO2 az ún. kötött CO2. Az agresszív CO2 nem csak a karbonátos
kőzetekre fejt ki oldó hatást, hanem a szilikátos kőzetek is elmállanak, miközben SiO2 és
agyag keletkezik. A vízben oldott gázok közül az oxigén és a szén-dioxid a vas korróziója
szempontjából igen káros. A vízben oldott szabad szénsav hatására fém-szulfidokból
hidrogén-szulfid keletkezik (4-3 reakció):

A víz körforgása során (4.5. ábra) a lehulló csapadék a talajból tehát ásványi
anyagokat old ki. A talaj változó ásványi-anyag tartalma, és az oldódási idő határozza
meg, hogy helyenként a víz mennyi és milyen anyagokat tartalmaz. Azonban amilyen
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könnyen oldódnak ezek az ásványok, olyan könnyen ki is tudnak válni a vízből, kemény
rétegben lerakódva a csaptelepen, vízcsövekben, és mindenhol ahol víz folyik át. Ezt a
lerakódott kemény réteget vízkőnek nevezzük.

4.5. ábra: A víz körforgása
A vízkőképződés ugyan egy természetes folyamat, de miért káros a vízkő (4.6. ábra)?
-

A lerakódás mértéke a hőmérséklet növekedésével folyamatosan nő, emiatt a
vízmelegítőkben, kazánokban, mosógépekben a lerakódás vastagabb lesz. A
lerakódó vízkő a csővezetékekben csökkenti annak keresztmetszetét, ezáltal csak
kevesebb víz tud átfolyni. Az évek során a kisebb átmérőjű csövek teljesen el is
tömődhetnek. A lakóházak csővezetékének cseréje elég munkaigényes és a
költsége sem alacsony.

-

A vízkő a víznél sokkal rosszabb hővezető, ami a fűtőszálaknál okoz gondot.
Romlik a hő átvitel, romlik a fűtőteljesítmény, vagy drasztikusan megnő az
elektromos fogyasztás. Így nem csak a fűtőszál cseréjével kell számolni, hanem az
időközben felmerülő plusz költségekkel is.

-

A mosás kemény víznél több mosóport és adagoló szereket igényel. Mosás után a
ruhák is keményebbek lesznek.
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-

A csaptelepeken lerakódó vízkő nem csak esztétikailag okoz gondot. A tisztítása
sem egyszerű. A vízkő nehezen oldódik, és savas vegyszereket igényel, ami a
csapok szépségén is sokat ronthat, hiszen erősen maró hatásúak. A vegyszerek
használata a környezetet is nagymértékben szennyezi.

4.6. ábra: Vízkőlerakódás hétköznapban használatos tárgyak felületén
A vízben oldott egyéb anyagok:
-

Fe2+, Mn2+: A talajban átszivárgó víz annak vas- és mangántartalmát is oldatba
viheti leggyakrabban hidrogén-karbonát, esetleg szulfát formájában, de oldólag hat
rájuk a vízbe kerülő huminsav is. A vas(II)-hidrogén-karbonát csak oxigénmentes
vízben állandó, oxigén hatására vas-oxid-hidroxid válik ki belőle (4-4 reakció):

-

NH4+, NO2-, NO3-: Jelenlétük a víz szennyezettségére utal. Ezek vagy emberi és
állati anyagcsere termékek lebomlása révén kerülnek a talajon keresztül a vízbe,
vagy a talajba juttatott műtrágyák kimosódásából származnak.

-

Metán: A mélyfúrású (300-350 m) kutakból származó víz gyakran erősen
szennyezett metánnal. Tartalma elérheti az 500-600 l/m3-t is.
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-

A víz szerves anyagokat is tartalmazhat oldott állapotban. Bár a növényi- és állati
eredetű szerves anyagok kevéssé oldódnak vízben, humuszsavak alakjában való
jelenlétük sok gondot okoz a vízelőkészítésben.

-

A települések, és az ipari üzemek szennyvizei által mérgező anyagok is kerülhetnek
a vízbe (ólom, cink, réz, higany, arzén, cián, savak, lúgok, stb.), amelyek jelentősen
megváltoztatják

a

víz

pH-ját,

oxigéntartalmát,

biológiai-

és

bakteriológiai

tulajdonságait.
A legfontosabb természetben található vízforrások jellemzőit az alábbiakban foglaljuk
össze:
-

Légköri víz (eső, harmat, köd, dér, hó, pára, stb.): a legtisztább természetes víz, de
kémiai értelemben ez sem tiszta, a levegőben lévő gáznemű (O2, N2, CO2, SO2,
NH3, stb.) és lebegő szilárd anyagok (korom, szervetlen sók, organikus anyagok)
szennyezik. A lehulló csapadék vagy felszíni vizekbe vagy ismét a légkörbe jut,
vagy beszivárog a talajba.

-

Talajvíz: Közvetlenül old alkáli- és alkáliföldfém-kloridokat, -szulfátokat, kisebb
mennyiségben

- nitrátokat, -nitriteket. Legnagyobb jelentőségű a talajból felvett

CO2, mert ennek hatására a víz a talaj egyes anyagait kémiai folyamatban oldható
vegyületekké alakítja. A vas- és mangán vegyületeket szén-dioxid jelenlétében
hidrogén-karbonát formájában oldja a víz.
-

Felszíni vizek: patakok, folyók, csatornák, tavak vizei. A felszíni vizekbe vezetik a
gyárak és lakott területek szennyvizeit. Összetételüket a bennük élő szervezetek is
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befolyásolják. Amikor a talajvíz a felszínre kerül, megváltozik a benne oldott gázok
mennyisége (CO2-tartalom csökken, O2-tartalom nő). Az oldott oxigénnek nagy
szerepe van a vízben élő növények és állatok oxigén ellátásában.
A természetes vizekben leggyakrabban előforduló anyagok:
- gázneműek: CO2, O2, N2
- kationok: Ca2+, Mg2+, Na+, Al3+, Fe2+, Mn2+, NH4+
- anionok: Cl-, SO42-, HCO3-, SiO32-, NO3-, NO2A felszíni vizek jellemző kémiai összetételét, és koncentráció tartományát a 4-2.
táblázat mutatja be.

4-2. táblázat: A felszíni vizek jellemző összetétele

A

4-3..

táblázat

adataiból

nagyon

jól

látható,

hogy

a

tengervíz

sótartalma

nagyságrendekkel nagyobb, annak sótalanításához külön technológiai megoldások
bevezetésére van szükség.

4-3. táblázat: Esővíz, folyóvíz, tengervíz jellemző összetétele
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-

Ásványvíz: olyan természetes eredető víz, amelynek kémiai összetétele, fizikai tulajdonsága
a szokásostól eltérı; az összes oldott sótartalma legalább 1 g/dm3, vagy egy-egy vegyületbıl
egy megállapított határértéknél nagyobb mennyiséget tartalmaz; hımérséklete a környezet
évi középhımérsékleténél magasabb (termálvíz). Gyógyvíznek azt az ásványvizet nevezzük,
amelynek

valamely gyógyhatása van.

A természetes

ásványvizekben

elıforduló

összetevıket, valamint az azokra vonatkozó határértékeket a 4-4. táblázat tartalmazza.

4-4. táblázat: A természetes ásványvizekben előforduló összetevők és azok határértékei
Forrás: 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet a természetes ásványvíz,
a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz
palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól.

A kereskedelemben is kapható természetes ásványvizeket –a teljesség igénye nélkül- az
alábbiak szerint csoportosíthatjuk:
-

csekély ásványianyag-tartalmú ásványvíz: az ásványi-anyag szárazanyag-tartalma kevesebb,
mint 500 mg/l.

-

nagyon csekély ásványianyag-tartalmú ásványvíz: az ásványi-anyag szárazanyag-tartalma
kevesebb, mint 50 mg/l.

-

ásványi anyagban gazdag ásványvíz: az ásványi-anyag szárazanyag-tartalma több mint 1500
mg/l.

-

hidrogén-karbonát tartalmú ásványvíz: hidrogén-karbonát tartalma több mint 600 mg/l.

-

szulfát-tartalmú ásványvíz: szulfáttartalma több mint 200 mg/l.

-

klorid-tartalmú ásványvíz: klorid tartalma több mint 200 mg/l.

-

kalcium-tartalmú ásványvíz: kalcium tartalma több mint 150 mg/l.

-

magnézium-tartalmú ásványvíz: magnézium tartalma több mint 50 mg/l.
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-

fluorid-tartalmú ásványvíz: fluorid tartalma több mint 1 mg/l.

-

vastartalmú ásványvíz: a kétértékő vastartalma több mint 1 mg/l.

-

savas ásványvíz: szabad szén-dioxid-tartalma több mint 250 mg/l.

-

nátrium-tartalmú ásványvíz: nátrium tartalma több mint 200 mg/l.

-

nátrium-szegény diétához alkalmas ásványvíz: nátrium tartalma kevesebb, mint 20 mg/l.

4.3. A víz felhasználása, fizikai jellemzıi
A vizet a mindennapokban mint nyersanyagot, energiaforrást és a szállításhoz szükséges
közeget alkalmazzuk. A különbözı népek fejlıdését nagyban befolyásolta és még ma is
befolyásolja a vízkészlet nagysága. Ez a szempont egyre kötelezıbben sürgeti az ipari szennyvizek
kellı tisztítását, hogy azokat újból fel lehessen használni, illetve vissza lehessen vezetni a
természetbe a bioszféra károsítása nélkül.
A vízfelhasználás ma már olyan fokra emelkedett, hogy a víz természetes körforgásán
keresztül egy másodlagos körforgással is számolnunk kell. Ez abból áll, hogy a természetes
vízkészletbıl vizet vonunk el, amelyet felhasználás után, összetételében megváltoztatva ismét a
természetes körforgásba juttatnak vissza. A megfelelı vízminıség biztosítása viszont egyre
nagyobb nehézségekbe ütközik.
Magyarországon az egy fıre esı átlagos vízfogyasztás naponta 150 liter. A háztartások
átlagos vízfelhasználása százalékos megoszlásban a 4.7. ábrán látható.

4.7. ábra: A háztartások átlagos vízfelhasználása (%)
Az ipari jellegő vízfelhasználás tekintetében rendkívül nagy vízfogyasztó a papíripar, a
galván üzemek, de nem elhanyagolható a vízfogyasztás az autóiparban sem. Az egyes iparágak
vízfogyasztását a teljesség igénye nélkül a 4-5 táblázat tünteti fel.
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4-5. táblázat: Ipari jellegű átlagos vízfogyasztás

A víz nagy fajhıjénél, párolgáshıjénél és olvadáshıjénél fogva alkalmas arra, hogy
viszonylag kis mennyiséggel nagy hımennyiséget szállítson akár hőtési, akár főtési célra anélkül,
hogy hımérséklete jelentısen növekedne vagy csökkenne. Az aránylag alacsony forráspontja
gızfejlesztési-, energiaátalakítási szempontból megfelelı technológiai rendszerek biztosítása mellett
igen kedvezı. További elınye, hogy nem tőzveszélyes. Hátránya viszont, hogy szabadban vezetett
csövek télen elfagyhatnak, továbbá a víz a szerkezeti anyagok (fémek és ötvözetei) korrózióját
okozhatja. Hőtésen és gızfejlesztésen kívül a vegyipar oldószerként is nagy mennyiségben
alkalmazza mind a gázok, mind a szilárd anyagok oldására, mivel a víz az oldott anyagtól pl.
bepárlással könnyen elválasztható, és kevés esettıl eltekintve kémiailag indifferens [13]. A víz
néhány fontos fizikai jellemzıjét a 4-6. táblázat tünteti fel.
4-6. táblázat: A víz néhány fizikai jellemzıje
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4.4. Vízkémiai alapfogalmak
Ahhoz, hogy valamilyen célra megfelelı minıségő vizet állíthassunk elı, meg kell
ismerkednünk néhány vízkémiai fogalommal, melyek döntıen befolyásolják a víz minıségét.
4.4.1. A víz pH-ja
A kémiailag tiszta vízben a H2O molekulák egy része (igen kis része) ionokra disszociált
alakban található meg. Mivel a víz amfoter (reakciópartnertıl függıen savként és bázisként is képes
viselkedni), saját magával is reagál (4-5 reakció):

A reakciót a víz autoprotolízisének (öndisszociációjának) is nevezzük. Ez az egyensúly fennáll a
tiszta vízben és minden híg vizes oldatban. Egyensúlyi állandója (4-1):

Mivel a víz disszociációfoka (α) rendkívül kicsi (25 °C-on α = 1,8·10-9), a disszociáció folytán a
nem disszociált vízmolekulák koncentrációja nem változik meg számottevıen, így a víz
koncentrációja ([H2O]) állandónak tekinthetı, vagyis felírható (4-2):

Bevezetve a [H2O]2 · Kc = Kv kifejezést, írható (4-3):

Ez a vízionszorzat, mely 25 ° C hımérsékleten 1,0·10-14 (mol/dm3)2.
A víz öndisszociációja következtében vizes oldatokban tehát mindig van H3O+- és OH−-ion is.
Tiszta vízben és semleges kémhatású vizes oldatokban e két ion koncentrációja egyenlı, tehát
T=25°C-on kémiailag tiszta vízben [H3O+] = [OH-] = 10-7 mol/dm3.
Azokat az oldatokat, amelyeknek H3O+-ion koncentrációja a tiszta vízre vonatkozó értéknél
nagyobb ([H3O+] > 10-7 mol/dm3) savas , azokat viszont, amelyeknél ez az érték 10-7-nél kisebb,
lúgos kémhatásúnak nevezzük.
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Az ARRHENIUS–OSTWALD-elmélet felhasználásával dolgozta ki 1909-ben P. SØRENSEN a pH
fogalmát, melynek segítségével egyszerőbben megadható a vizes oldatok savasságának vagy
lúgosságának mértéke. SØRENSEN javaslatára a H3O+-ionkoncentráció helyett a [H3O+]
logaritmusának -1-szeresét, az un. hidrogén-kitevıt (hidrogén exponenst) használják (4-4).

A pH definiciószerően a hidroxónium-ion moláris koncentrációjának negatív (tizes alapú!)
logaritmusát jelenti. (Emlékeztetı: logab kifejezés azt a kitevıt jelenti, melyre a-t emelve b-kapunk.
lg esetében a=10, ezt hívjuk tizes alapú logaritmusnak.) Az egyenlet szerint tehát valamely vizes
oldat pH-jának ismeretében erıs elektrolit esetében az hidroxónium-ion koncentráció egyszerően
meghatározható (4-5):

A fentiekhez hasonlóan definiálhatjuk a pOH fogalmát, mely nem más, mint a hidroxid-ion moláris
koncentrációjának negatív (tizes alapú!) logaritmusa (4-6):

Ezekbıl az egyenletekbıl logikusan következik (4-7):

Azokat az oldatokat tehát, amelyeknek pH értéke a tiszta vízre vonatkozó 7 értéknél kisebb savas-,
azokat viszont, amelyeknél ez az érték 7-nél nagyobb lúgos kémhatásúnak nevezzük. Ezeket a pH
tartományokat szemléletesen mutatja be a 4.8. ábra.

4.8. ábra: a 25 °C-on érvényes pH tartományok szemléltetése
Példák erıs elektrolitok pH-jának számítására
87

Erıs elektrolitok esetében – mint pl. sósav oldat - az elektrolit teljes mértékő disszociációját
feltételezve a kiindulási elektrolit koncentrációja egyenlı a disszociált-ionok mennyiségével,
természetesen a sztöchiometriai egyenletben szereplı arányok figyelembevételével. A sósav
disszociációja pl: HCl ⇌ H+ +Cl-, azaz 1 mól HCl-ból 1 mól hidroxónium-ion és 1 mól klorid-ion

képzıdik.
Ennek tudatában határozzuk meg az alábbi koncentrációjú erıs elektrolitok pH és pOH értékeit!
1 mol/dm3 HCl-oldat pH-ja = -lg 1=0!
0,1 mol/dm3 HCl-oldat pH-ja = -lg 0,1=1
1 mol/dm3 NaOH-oldat pOH-ja = -lg 1=0
1 mol/dm3 NaOH-oldat pH-ja = 14 – pOH = 14 - 0 =14!
0,01 mol/dm3 NaOH-oldat pOH-ja = -lg 0,01=2, pH = 14 – 2 = 12.
Megjegyezzük, hogy a pH skála nem ér véget 0 és 14 értéknél! Pl. egy 2 mol/dm3 koncentrációjú
erıs sav esetén pH = -lg2 = -0.3010, ugyanennyi koncentrációjú erıs bázis esetén pH = 14.3010
A pH meghatározása az elektródákat tartalmazó pH mérı mőszerek mellett legegyszerőbben
ún. pH indikátorok segítségével történhet. Az indikátorok maguk is sav-bázis tulajdonságú anyagok,
amelyek az oldat kémhatását úgy jelzik, hogy protonleadásuk vagy protonfelvételük után
bekövetkezı

molekulán

belüli

kötésátrendezıdésük

színváltozással

jár.

A

színváltozás

meghatározott pH-tartományban történik. A gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott indikátor a
lakmusz és a fenolftalein, melyek savas- és lúgos közegben jellemzı színeit a 4-7. táblázat
tartalmazza.

4-7. táblázat: leggyakrabban használt indikátorok színváltozása
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Hangsúlyozzuk, hogy a pH hımérsékletfüggı paraméter. Ha a semleges, tiszta víz pH-ját
egy pH-mérıvel megmérjük 25 °C-on, 7,00 lesz az eredmény. Ha ezután melegítjük a mintát, a
készülék a pH csökkenését jelzi. A víz forráspontján, vagyis légköri nyomáson 100 °C-on a pHmérı 6,12 értéket mutatna. Fagyáspontjáig hőtve a tiszta vizet, annak pH-ja 0 °C-on 7,47 értéket
jelezne, és ezek az értékek is semleges pH-ra utalnak! Ez az ellentmondás a közhiedelemben
elterjedt azon hamis állításból származik, miszerint minden semleges vizes oldat pH-ja 7,00.
Valójában csak 25 °C-ra igaz, hogy a semleges vizes oldatok pH-ja 7,00, magasabb
hımérsékleteken a semleges oldatok pH-ja 7,00-nál kisebb, alacsonyabb hımérsékleten pedig 7-nél
nagyobb. Ennek pedig oka az, hogy a vízionszorzat, amibıl a pH fogalma származtatva van,
hımérsékletfüggı, melynek értéke csak 25 °C hımérsékleten 1,0·10-14 (mol/dm3)2.
A kémiailag semleges víz pH értéke 25 °C-on tehát 7. Ez alatt (0-7) savas vízrıl, ez fölött
(7-14) lúgos vízrıl beszélünk. Az élıvilág számára elfogadható a 6,5 - 8,5 pH érték közötti
vízminıség. Ettél eltérı érték már gondot okozhat. A víz pH értéke egy 24 órán belüli idıtartamban
is ingadozhat, ez természetes folyamat. A vízben lévı szerves anyagok bomlása során különbözı
savak keletkeznek, amelyek savassá tehetik a vizet. Savas vizet okozhat a nagy mennyiségő
csapadék (pl. savas esı) is.

A víz lúgos kémhatását okozhatja pl. a vízbe jutó cement és a

kezeletlen beton. Ezekbıl a víz kioldja a meszet és ez okozza a lúgos vizet. A túlzott algásodás is
emeli a víz pH értékét. A lúgosodás okát mihamarabb meg kell szüntetni, mivel lúgos vízben a
növények nem fejlıdnek, a halak védtelenekké válnak a fertızésekkel szemben, mert védı
nyálkarétegük ilyenkor "nem mőködik".
4.4.2. A víz keménysége
A víz a talajból kálcium- és magnézium-sókat old ki. Az ipari és gyakorlati célokra használt
víz Ca- és Mg-tartalmának számszerő kifejezésére a keménységi fok használatos. Ez az adat tehát a
vízkıképzıdés mértékére ad felvilágosítást, mivel mint ahogy azt már fentebb is tárgyaltuk, a Caés Mg vegyületek (karbonátok, szilikátok stb.) lerakódnak a kazánokban és egyéb berendezésekben.
A keménységet okozó sók a víz felhasználásánál kazánkıképzıdéshez (robbanáshoz), csıvezetékek
keresztmetszetének csökkenéséhez vezethetnek,
A víz keménységét tehát a vízben oldott kálcium- és magnéziumsók (bárium-és stroncium sók is)
okozzák. A keménységet okozó sókat kationjaik és anionjaik szerint lehet csoportosítani:
- Karbonát-keménység (változó keménység) (CKK): a hidrogén-karbonáthoz kötött
kalcium- és magnéziumsók által okozott keménység. A változó keménység nevét onnan
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kapta, hogy az ıt képezı sók 20 percnyi forralás (és általában melegítés) hatására
elbomlanak (tehát ez a keménység így megszőnik). A keletkezı karbonátok közül a
CaCO3 teljesen kicsapódik, mivel vízben gyakorlatilag nem oldódik, míg a MgCO3 egy
része oldatban marad s így az állandó keménységet növeli (4-6-, 4-7-, 4-8 reakciók):

-

Nem-karbonát keménység (állandó keménység): elsısorban kloridok és szulfidok okozzák.

-

Kalcium keménység (CCaK): a vízben oldott kalcium-ionok okozzák.

-

Magnéziumkeménység (CMgK): a vízben oldott magnézium-ionok okozzák.

-

Összes keménység (CÖK): Az összes kalcium- és magnéziumsó által okozott keménység
függetlenül az anionok minıségétıl. CÖK = CMgK + CCaK

-

Maradvány- (állandó) keménység (CÁK): a kalcium- és magnézium-ionoknak az a mennyisége,
ami nem hidrogén-karbonát-ionokhoz, hanem egyéb (klorid-, szulfát-, nitrát-) ionokhoz van
kötve. CÁK = CÖK - CKK

-

Látszólagos keménység: az alkáli-hidrogén-karbonátok okozzák. Ez esetben a karbonát
keménység értéke meghaladja az összes keménységet (pl. szikes vizek).

A kalcium-oxidot, mint vonatkoztatási alapot választva, a keménységet a kalcium- és
magnéziumsók kalcium-oxid-egyenértékben kifejezett mennyiségével jellemezzük (mg CaO/dm3
víz). Ha a víz 1 dm3-ében 10 mg CaO-val egyenértékő kalcium- és magnéziumsó található, akkor a

víz 1 német keménységi fokú:

1 NK° = 10 mg/dm3 CaO

A nemzetközi gyakorlatban a német keménységi fok alkalmazása az elfogadott, azonban többféle
módon származtatott keménységi fokkal is találkozhatunk:
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-

1 francia keménységi fokú (FK°) az a víz, amelynek 1 literében 10 mg CaCO3, vagy ezzel

egyenértékő más, keménységet okozó só van oldva.

-

1 angol keménységi fokú (AK°) az a víz, amelynek 0.7 literében 10 mg CaCO3, vagy ezzel

egyenértékő más, keménységet okozó só van oldva.

-

1 orosz keménységi fokú (OK°) az a víz, amelynek 1 literében 0.1 mval (milligramm

ekvivalens) CaO keménységet okozó só van oldva.
2.8 mg CaO = 0.1 mval CaO
A milligramm ekvivalens értékben kifejezett számításánál a fématom vegyértékét kell
figyelembe venni. Pl. a CaO molekulatömege: MCaO=56 g/mol. Mivel a kálcium-ion kétszeresen
pozitív töltéső kation, a fém atom vegyértéke: 2. Ebbıl pedig az következik, hogy a CaO
egyenérték tömege: E = M/2= 28.

 1 milligram ekvivalens CaO tehát 28 mg CaO-dal

egyenlı.
Példa a különbözı egységben kifejezett keménységi fokok átszámítására:

28 NK° = 280 mg CaO/dm3 víz



10 mval CaO/dm3 víz = 100 OK°

2.8 NK° = 5.0 FK° = 3.5 AK° = 10 OK°
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A víz összes keménységét titrimetriás módszerrel vagy gyorstesztekkel, azaz azonnali eredményt
adó tesztpapírral határozhatjuk meg.
Példa: 500 ml vízmintát titrálva a mérési eredmények alapján a mintában a következı keménységet
okozó sók találhatók: 28 mg CaSO4, 30 mg Ca(HCO3)2, 50 mg CaCl2, 20 mg MgCl2, 40 mg
Mg(HCO3)2
Számoljuk ki a víz változó-, és összes keménységét angol-, francia-, orosz és német keménységi
fokban! Az egyes vegyületek molekula tömegei: MCaSO4 = 136 g/mol, MCa(HCO3)2 = 162 g/mol,
MCaCl2 = 111 g/mol, MMgCl2 = 97,3 g/mol, MMg(HCO3)2 = 146,3 g/mol
Megoldás:
1. A változó keménység meghatározása:
A változó keménységet a 30 mg Ca(HCO3)2 és a 40 mg Mg(HCO3)2 okozza.
1 mól, azaz 162 g Ca(HCO3)2 egyenértékő 1 mól, azaz 56 g CaO-dal.
Ezért

30 mg Ca(HCO3)2 egyenértékő (30/162)*56 = 10.37 mg CaO-dal

1 mól, azaz 146.3 g Mg(HCO3)2 egyenértékő 1 mól, azaz 56 g CaO-dal.
Ezért

40 mg Mg(HCO3)2 egyenértékő (40/146,3)*56 = 15.31 mg CaO-dal

500 ml vízmintában (10.37 + 15.31) = 25.68 mg CaO-dal egyenértékő változó keménységet
okozó só van oldva. Tehát 1000 ml vízen 51.36 mg CaO-dal egyenértékő változó
keménységet okozó só van oldva.
A német keménységi fok definíciója szerint: 10 mg CaO = 1 NK°.
Akkor 51.36 mg CaO megfelel (51.36/10)*1 = 5.136 NK°
Ha tudjuk, hogy 2.8 NK° = 5.0 FK° = 3.5 AK° = 10 OK°, akkor vizsgált vízminta változó
keménységének értékei különbözı keménységi fokban kifejezve:
5.136 NK° = 9.17 FK° = 6.42 AK° = 18.34 OK°
2. Az állandó keménység meghatározása (melynek ismerete szükséges az összes keménység
kiszámításához):
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Az állandó keménységet a vizsgált vízmintában a 28 mg CaSO4, az 50 mg CaCl2 és a 20 mg
MgCl2 okozza.
1 mól, azaz 136 g CaSO4 egyenértékő 1 mól, azaz 56 g CaO-dal.
Ezért

28 mg CaSO4 egyenértékő (28/136)*56 = 11.53 mg CaO-dal.

1 mól, azaz 111 g CaCl2 egyenértékő 1 mól, azaz 56 g CaO-dal.
Ezért

50 mg CaCl2 egyenértékő (50/111)*56 = 25.22 mg CaO-dal

1 mól, azaz 97.3 g MgCl2 egyenértékő 1 mól, azaz 56 g CaO-dal.
Ezért

20 mg CaCl2 egyenértékő (20/97.3)*56 = 11.51 mg CaO-dal

500 ml vízmintában (11.53 + 25.22 + 11.51) = 48.26 mg CaO-dal egyenértékő állandó
keménységet okozó só van oldva. Tehát 1000 ml vízen 96.52 mg CaO-dal egyenértékő
állandó keménységet okozó só van oldva.
Ha 10 mg CaO = 1 NK°, akkor 96.56 mg CaO = 9.656 NK°
Tehát az átszámításoknak megfelelıen a vizsgált vízminta állandó keménységének értéke
különbözı keménységi fokban kifejezve:
9.656 NK° = 17.24 FK° = 12.07 AK° = 34.48 OK°
A vizsgált vízminta összes keménységét az állandó- és a változó keménység összege adja
meg: CÖK = CÁK + CKK = 5.136 NK° + 9.656 NK°= 14.792 NK°
A víz keménysége alapján történı vizek osztályozását NK°-ban kifejezve a 4-8. táblázat mutatja
be. A keménységet okozó ionok (kálcium- és magnézium ion) eltávolítását lágyításnak nevezzük,
mely folyamat technológiai megvalósítására a késıbbiekben még visszatérünk [12].

4-8. táblázat: A vizek keménység szerinti minősítése
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4.4.3. A víz lúgossága, savassága
A vízben oldott sók megváltoztatják a víz pH-ját a hidrolízis következtében. Például 4-9
reakció:

A víz lúgosságát az oldott alkálifémek- és alkáliföld-fémek hidroxidjai-, karbonátjai és hidrogénkarbonátjai okozzák. Általában a vizek lúgosságát tehát ugyanazok az ionok okozzák, mint a
keménységet, kivéve a nátriumot, mely keménységet nem okoz, csak lúgosságot. Természetes
vizekben a nátrium-ionok mennyisége általában elhanyagolható, így a karbonát keménység
megegyezik a lúgossággal. A lúgosságot nátrium-foszfát, továbbá oldott szilikátok-, aluminátok és
szulfitok is okozhatják.
A vizek lúgossága vagy savassága sav-, ill. lúgadagolással semlegesíthetı. Egy vízminta
lúgossága meghatározható, ha adott térfogatú (100 ml) vízmintához indikátor mellett semlegesítés
céljából annyi 0.1 mol/dm3 koncentrációjú sósav-oldatot adagolunk, hogy az indikátor-vegyület
színt váltson. A vízminta lúgosságán tehát 100 cm3 víz közömbösítéséhez szükséges 0,1 mol/dm3
koncentrációjú sósavoldat cm3-einek számát értjük (4-10- és 4-11 reakciók).

A vizek lúgosságának meghatározásához kétféle indikátor használatos.
-

Femolftalein (phenolphthalein) indikátor jelenlétében történı titrálás eredménye a p-számot
adja. A fenolftalein pH = 8.3 értéknél váltja a színét. Ezen pH eléréséig az adagolt sav
semlegesíti az összes esetleg jelenlévı hidroxid-iont (OH-), és az esetleg jelenlévı karbonát
ionok felét (CO32-/2). A titrálás végeredménye, a fogyott sósav-oldat millilitereinek száma
közvetlenül adja az un. p-számot (4-8):

-

Metil-oranzs (methyl-orange) indikátor jelenlétében történı titrálás eredménye az m-számot
adja. A meti-oranzs pH = 3.9 értéknél váltja a színét. Ezen pH eléréséig az adagolt sav
semlegesíti az összes esetleg jelenlévı hidroxid-iont (OH-), az esetleg jelenlévı karbonát94

(CO32-) és hidrogén-karbonát (HCO3-) iont. A titrálás végeredménye, a fogyott sósav-oldat
millilitereinek száma közvetlenül adja az un. m-számot (4-9):

A p- és m-számok ismeretében a vízben lúgosságot okozó komponensek mennyisége (OH-, CO32-,
HCO3-) meghatározható.
Megjegyezzük, hogy vizes oldatban egymás mellett csak hidroxidok- és karbonátok, vagykarbonátok- és hidrogén-karbonátok lehetnek jelen. Hidroxid- és hidrogén-karbonát egymás mellett
nem lehet jelen, mert a következı reakció-egyenlet szerint a hidroxid azonnal karbonáttá alakul (412 reakció):

A p- és m-szám értéke 2,8-al (a kalcium-oxid egyenértéksúlyának tizedrészével) szorozva, a
lúgosságot keménységi fok egyenértékben adja meg, amelynek jelölése P, illetıleg M. Tehát ha a

lúgossági fokot L°-al jelöljök, akkor általánosan írható, hogy 1 L° = 2.8 NK°. Hogy miért is van ez

így, könnyen belátható az alábbiak szerint:
Titráljunk 100 ml vízmintát 0,1 mol/dm3 koncentrációjú HCl-oldattal! Tudjuk, hogy a német
keménység a CaO egyenértékben kifejezett kálcium- és magnézium sók mennyiségét adja meg.
Írjuk fel tehát az egyenletet CaO-ra vonatkoztatva (4-13 reakció).

A 4-13 egyenlet alapján írhatjuk az alábbi arányokat:
Ha

2000 ml 1 mol/dm3 koncentrációjú HCl-oldat 1 mól, azaz 56g CaO-dal reagál,

Akkor

1000 ml 1 mol/dm3 koncentrációjú HCl-oldat 0,5 mól, azaz 28g CaO-dal reagál,

vagyis

1000 ml 0,1 mol/dm3 koncentrációjú HCl-oldat 0,05 mól, azaz 2,8 g CaO-dal reagál.

Ezt úgy is írhatjuk, hogy
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1 ml 0,1 mol/dm3 koncentrációjú HCl-oldat 0,00005 mól, azaz 2,8 mg CaO-dal
reagál.
Lúgosság alatt 100 cm3 vízmintára fogyott 0,1 mol/dm3 koncentrációjú HCl-oldat millilitereinek
számát értjük. Tehát írhatjuk, hogy

1L°=2,8 mg CaO-dal egyenértékő Ca- és Mg(HCO3)2

De, ha

100 ml vízminta 1 lúgossági foknak felel meg, azaz 2,8 mg CaO-dal egyenértékő Caés Mg sót tartalmaz

akkor

1000 ml vízminta 28 mg CaO-dal egyenértékő sót tartalmaz.

Korábban megtanultuk, hogy ha a víz 1 dm3-ében 10 mg CaO-val egyenértékő kalcium- és

magnéziumsó található, akkor a víz 1 német keménységi fokú:

1 NK° = 10 mg/dm3 CaO.

Tehát az a vízminta, amely 1 lúgossági fokkal rendelkezik, 2,8 NK° keménységőnek felel meg.
A víz savasságán, analóg módon a lúgosság értelmezésével- 100 cm3 víz közömbösítéséhez
szükséges 0,1 mol/dm3 koncentrációjú NaOH lúgoldat cm3-einek számát értjük.
4.4.4. A víz elektromos vezetése
A tiszta vízben, mint másodfajú vezetıben az elektromosságot az elektromos erıtér hatására
elmozduló ionok hozzák létre. Az Ohm-törvénye az elektrolitokra is érvényes: az ellenállás (R)
lineárisan nı a vezetı hosszával (l) és fordítottan arányos a vezetı keresztmetszetével (A) (4-10).
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ahol ρ arányossági tényezı az 1 cm hosszú és 1cm2 keresztmetszető vezetı fajlagos ellenállását

jelenti. A fajlagos ellenállás reciprokját fajlagos elektromos vezetésnek, vagyis konduktivitásnak

() hívjuk (4-11):

A különbözı forrásból származó vizek fajlagos elektromos vezetıképességének nagyságrendjét a 49 táblázat tünteti fel.
4-9. táblázat: Különbözı fajta vizek fajlagos elektromos vezetıképessége

A víz vezetıképességét nem csak a keménységet okozó sók határozzák meg! Ha egy víz lágy, tehát
keménységet okozó (Ca, Mg) sók nincsenek benne, és megsózzuk (konyhasóval), attól még lágy
marad, de a vezetıképesség megnövekszik. Tehát ha egy vízben sok az oldott ion (magas a
vezetıképessége), de az oldott ionok között kevés a Ca- és a Mg- ion, akkor alacsony a
keménysége. Tehát a vezetıképesség és keménység összefügg, de nincs egy konkrét szám, amivel
az egyikbıl lehetne számolni a másikat. A víz keménység- és sótartalom szerinti osztályozását a 410 táblázat tünteti fel.
4-10. táblázat: A víz keménység- és sótartalom szerinti osztályozása
97

4.4.5. A víz szerves anyag tartalma
A víz szerves anyag tartalmára az alábbi fogalmak ismeretében lehet következtetni:
-

Biológiai oxigén igény (BOI:: az az oxigénmennyiség, ami a vízben lévı szerves anyagok aerob
(levegı jelenlétében történı) biokémiai lebontásához szükséges. Az oxidációs folyamat igen
hosszú idıt vesz igénybe, ezért a teljes biológiai oxigénigény (TBOI) helyett inkább a
meghatározott idı alatti oxigénigényt szokás megadni (pl. 5 nap esetén a jelölés BOI5).

-

Kémiai oxigénigény (KOI): A szerves anyagok nedves úton, különbözı oxidálószerekkel
végzett oxidálásához szükséges oxigén mennyisége. Oxodálószerként általában savas közegben
kálium-permanganátot vagy kálium-dikromátot alkalmaznak.

-

TOI: Teljes oxigénigény: a szerves anyagok magas hımérsékleten, oxigén és katalizátor
jelenlétében történı teljes elégetéséhez szükséges oxigén mennyisége.

4.4.6. A vizek osztályba sorolása
A megismert fogalmak, ill. a vízben található különbözı szennyezıanyag tartalom
mennyiségének ismeretében az alábbi vízminıségi osztályok különböztethetık meg:

-

I. osztály: kiváló víz

-

II. osztály: jó víz

-

III. osztály: tőrhetı víz

-

IV. osztály: szennyezett víz

-

V. osztály: erısen szennyezett víz

A 4-11 táblázatban feltüntetett természetes vízre vonatkozó vízminıség vizsgálati adatsorok jól
tükrözik ezt az „öt osztályos” besorolást.
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4-11. táblázat: Vízminıségi osztályok

4.5.

A víz felhasználás szerinti minıségi követelményei
Attól függően, hogy a rendelkezésünkre álló természetes vizet milyen célra

használjuk fel, más-más módon lehet előkészíteni. Így pl. ivóvíznél a keménységet okozó
sókat nem szükséges teljes mértékben eltávolítani, mivel ezeknek bizonyos mennyisége
szükséges ahhoz, hogy a víznek jó íze legyen. A kazánok táplálására felhasznált vízzel
szemben nagyon fontos kritérium, hogy az egyáltalán nem tartalmazhat keménységet
okozó sót, ezért azt feltétlenül lágyítani kell (ill. nagynyomású kazánok vizét teljesen
sómentesíteni szükséges). A textilneműk mosására és színezésére használt vizet
lágyításon kívül mangántalanítani és vastalanítani is kell, mivel a vas- és mangán
vegyületek károsan befolyásolják a textilszínezékek színező-képességét és az áruk
fehérségi fokát. Az élelmiszeriparban használt víznek nem szabad fertőzöttnek lennie és
nem tartalmazhat nagyobb mennyiségben erjesztő gombákat, enzimeket. Ellenkező
esetben járványokat s az élelmiszerek romlását idézheti elő. A hűtésre és különféle
anyagok gyártására nyersanyagként felhasznált vizet szintén más-más úton kell lágyítani,
tisztítani, sótalanítani és gázmentesíteni.
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Ennyi bevezető után nézzünk konkrét eseteket arra vonatkozóan, hogy milyen
követelményeknek kell megfelelnie az egyes felhasználási területet kielégítő vizeknek!
-

Ivóvíz:
Ivóvíz: legyen mechanikai szennyeződésektől mentes, színtelen, szagtalan,
üdítő ízű-melyet az oldott ásványi sók okoznak-, kellemes hőmérsékletű, ne
tartalmazzon kórokozó mikroorganizmusokat és mérgező sókat. Az ivóvíz
legfontosabb minőségi jellemzőit, főbb komponenseinek határértékeit a 4-12
táblázat foglalja össze.

4-12. táblázat: Az ivóvíz legfontosabb minőségi paramétereinek határértékei

A mérgező szervetlen anyagok megengedett határértékeit az ivóvízben a 4-13
táblázat tartalmazza:

4-13. táblázat: Mérgező szervetlen komponensek megengedett határértékei az ivóvízben
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Ammónia és nitrit az ivóvízben nem lehet jelen (esetleg csak nyomokban), mert
jelenlétük a víz fertőzöttségére, kórokozó baktériumokra utal.
-

Technológiai vizek: a különböző technológiai folyamatokban résztvevő vizeket értjük
alatta, amely egyszeri vagy többszöri felhasználás után az ipari üzemek szennyvíz
forrását is jelenti. Minőségével szemben a legkülönbözőbb követelményeket
támasztják. Például az ivóvízzel azonos, sőt sokszor még szigorúbb követelményeket
kell kielégíteniük az élelmiszer- és gyógyszeriparban felhasznált vizeknek, a NaCl
higanykatódos elektrolízisénél alkalmazott sóoldatnak kálcium-, magnézium- és
szulfátmentesnek kell lennie (hogy miért? lásd később, az említett technológia
részletes tárgyalásánál). A technológiában felhasznált víz minőségét tehát mindig az
adott technológia határozza meg. A közvetlen gyártási célokra szolgáló ipari vizekkel
szemben támasztott követelmények tehát olyan speciálisak és szerteágazók, hogy nem
tárgyalhatók általánosságban. Aszerint, hogy milyen kémiai reakciókban vagy mőveletekben
szerepel a víz, mint nyersanyag vagy oldószer, változnak a minıségi követelmények is.

-

Hűtővizek: A technológiai berendezések hűtésére legtöbbször kezeletlen természetes
vizek is használhatók.

Fő követelmény, hogy a víz ne tartalmazzon a hőcserélő

szerkezeti anyagát károsító agresszív anyagokat és a hőátadást rontó komponenseket.
Nem szabad a hűtővíznek olyan sókat tartalmaznia, amelyekből esetleges hidrolízis
során agresszív hatású szabad savak képződhetnek, ill. a hidrogén-szulfid és a vas
mennyisége sem haladhat meg egy adott határértéket (általában 0.1 mg/l). A hőátadást
a hűtőfelületre kivált vízkő csökkenti, ezért a változó keménységnek kicsinek kell
lennie. A hűtővízben levő lebegő anyagok (pl. olaj) és a mikroorganizmusok kiválása is
növeli a hőátadást gátló réteg vastagságát, ezért a hűtővízbe szokás algaölő- és egyéb
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korrózió-gátló hatóanyagokat adagolni. A nagyobb hűtőhatásfok elérése érdekében a
hűtővíznek a lehető leghidegebbnek kell lennie. Lehűtését, ill. a túlmelegedett hűtővíz
visszahűtését nagyméretű hűtőtornyokban végzik. A hűtőtorony egy kürtő alakú
építmény alapjánál vízgyűjtő medencével ellátva (4.9. ábra). A melegvíz 7-12 m
magasságban lép a torony elosztó csatornarendszerébe. Ebbıl lehullva többsoros rácsos
szerkezeten szétporlik, s hıtartalmát a felfelé áramló, természetes szellızéső levegınek adja át.
A levegı párával telítve lép ki a hőtıtoronyból a kürtın át; a lehőlt vizet pedig a medencébıl
visszavezetik a hőtendı berendezéshez, csak az elpárolgott vizet kell friss vízzel pótolni.

4.9. ábra: Ipari hőtıtorony
Az ipari célokra használt vizekkel szemben legnagyobb igényekkel a gıztermelı
kazánberendezések lépnek fel. A kazán egy nyomás alatti zárt tartály, melyben a közölt hı hatására
a bevezetett tápvízbıl gız keletkezik. Ez esetben igen komoly feladat a kazánkı-képzıdés és a
korróziós folyamatok kiküszöbölése.
-

Kazántápvíz: A kemény vizekbıl forralásnál kiváló kalcium- és magnézium-karbonát és egyéb
rosszul oldódó anyagok kıszerő vagy lazább szerkezető bevonatot, ill. iszapszerő lerakódást
képeznek a kazán falán (4.10. ábra). Képzıdése elsısorban a kazánfal és a kazánvíz közötti hıkicserélıdést rontja, és így csökkenti a tüzelıberendezés hatásfokát. A lerakódás
megakadályozza továbbá a kazánvíznek a kazánfallal való közvetlen érintkezését, ami a
kazánfal erıs felmelegedését és ezután a kazánrobbanását okozhatja.
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4.10. ábra: Csıvezeték keresztmetszetének csökkenése kazánkı képzıdése miatt
A modern kazánokban a tápvizek vízkı kiválását okozó komponensei többnyire eltávolíthatók,
azonban a megfelelıen elıkészített kazán tápvizek esetén sem kerülhetı el teljesen a
kazánkıképzıdés. A lerakódott kazánkövet idınként el kell távolítani mechanikai (kézi kaparók,
lehúzó görgık), termikus (a fém és kazánkı hıtágulási tényezıjének különbségén alapuló
módszer) vagy kémiai módszerekkel (szóda-, nátrium-hidroxid-, nátrium-foszfát oldat), hiszen
jelentıs energia felhasználás-, ill. költségnövekedés mutatható ki a képzıdı kazánkı (vízkı)
növekvı vastagságának függvényében (4.11. ábra).

4.11. ábra: Költségek növekedése a vízkılerakódás vastagságának függvényében
A kazántápvíz minıségi követelményei 1.6-2.5 MPa nyomás közti kazánokra a 4-14.
táblázatban láthatóak.
4-14. táblázat: A kazántápvíz minıségi követelményei 1.6-2.5 MPa nyomás közti kazánokra
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Mivel a kazánok fı szerkezeti anyaga a szénacél a kazánkı-lerakódáson kívül a kazánok
másik nagy üzemelési problémája a vízoldali korrózió. A kazántápvízbıl korróziós
hatásuk miatt el kell távolítani az oldott gázokat, fıleg az oxigént és a szén-dioxidot. A
vízben oldott oxigén a felelıs azért, hogy az oxigénben dúsabb helyeken az acél
katódosan, az oxigénben szegényebb helyeken pedig anódosan viselkedik. Így ha a
kazántápvíz hımérséklete, oldott oxigén tartalma, pH-ja nem megfelelı a kazándobban, a
vízvonal alatt mély, pittinges bemaródások (pontkorrózió vagy „pitting” korrózió: a
szerkezeti anyag pontszerő hibáinál keletkezı tőszúrásszerő hibák) keletkeznek, ill. fellép
a csıfalak ridegedése.
Vastartalmú szerkezeti anyagok (szénacél) alkalmazása esetében a pH növelésével –az
oldat lúgosításával- a vas felületén végtermékként magnetit keletkezik, ami passzív védı
réteget alakít ki a vas felületén (4-14 reakció):

Normális körülmények között ez a keletkezett 10-25 m vastagságú magnetit-réteg

gátolja a további korróziót. Azonban ez a védıréteg rendszeresen megsérül, és csak a
kazántápvíz megfelelı kezelésével állítható helyre. A tiszta kazántápvízben a korróziós
sebesség 1 mm/év.
Tehát a korrózió megakadályozása, ill. a szilikátok oldatban tartása céljából a
kazántápvizet lúgosítani kell pl. ammónia, ill. hidrazin adagolásával. Viszont a
lúgosságot is maximálni kell, mert a megengedettnél nagyobb lúgkoncentráció is
hátrányokkal jár, erısen lúgos közegben a vas ismét oldódik (lúgkorrózió, erıs habzás).
A magnetit réteg fenntartásához 8,5-12,7 lúgos pH szükséges. A legtöbb kazán optimális
üzemelési pH tartományba 10,5-11,5.
A kazántápvízben oldott kovasav (H2SiO3) egy része a gızben oldódva a gızzel tovább
jut a rendszerben, és távolabbi helyeken igen kellemetlen lerakódásokat képes okozni. A
szilikátmentesítés ioncserés módszerrel is történhet.
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4.6.

A víz-elıkészítési, vízkezelési, víztisztítási módszerek
A sokféle célra használt, sokféle követelményeknek megfelelő vizet aránylag

nagyszámú fizikai műveletnek és kémiai folyamatnak kell alávetni. A kívánt minőségű víz
előállítására fizikai-, kémiai- és biológiai műveletek sorozata szolgál. A gyakoribbak ezek
közül a következők: ülepítés, derítés, szűrés, gáztalanítás, vastalanítás, mangántalanítás,
szilikátmentesítés, olajtalanítás, fertőtlenítés, lágyítás, részleges és teljes sótalanítás. A
különféle célokra használt vizet, a kívánt minőségtől függően, az említett műveletek és
folyamatok jól megválasztott csoportja segítségével tisztítják. Az alábbiakban ismertetjük
azokat a műveleteket, folyamatokat, amelyek az eltávolítandó szennyeződés fajtájától
függően a víztisztítás során alkalmazhatóak.
4.6.1. A vízben szuszpendált lebegı anyagok eltávolítása
A vízben sokféle szerves- és szervetlen anyag lehet lebegő állapotban. Ezek az
anyagok nem oldódnak (iszap, finom levél- és fatörmelék, mederhordalék) ezért bizonyos
műveletek segítségével eltávolíthatók, melyek közül aránylag gazdaságos körülmények
között kivitelezhető az ülepítés, a derítés, a szűrés (esetleg centrifugálás). A vizet sok
esetben mindhárom művelettel tisztítják (az előbbi sorrendben, de gyakoriak az olyan
esetek is, amikor csak a derítést és a szűrést, vagy csupán a szűrést alkalmazzák).
Ülepítés
Az

ülepítés

heterogén

rendszerek

szétválasztása

nehézségi

erőtérben

sűrűségkülönbség alapján. A nehézségi erő hatására a különböző sűrűségű anyagok úgy
rendeződnek el, hogy a nagyobb sűrűségű anyagok alul, a kisebb sűrűségűek felül
helyezkednek el. Vízkezelésnél a művelet a nagyobb sűrűségű lebegő anyagok (homok,
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iszap) eltávolítására szolgál. A műveletet az erre a célra épített ülepítő medencékben
végzik, melyek 30 × 30, 50 × 50 m, vagy ennél is nagyobb felületű medencék. Az
ülepítendő vizet ezekbe vezetik be, ahol az említett szennyeződések állás közben, a
gravitáció hatására leülepednek, a megtisztult vizet pedig elvezetik. Ebben az esetben az
ülepítést szakaszosnak mondják. A leülepedett iszapot bizonyos időközökben el kell
távolítani. S hogy ezt könnyebben el lehessen végezni, a medence alját úgy képezik ki,
hogy egyik irányba néhány fokos lejtése legyen. Az alacsonyabban fekvő részen
üledékgyűjtő vályúk találhatók. Ezekben gyűl össze az üledék legnagyobb része, vagy
pedig ide tolják be, ahonnan azután kézi vagy még inkább gépi úton távolítják el. A
medencék mérete a szennyeződések szemcsenagyságától és sűrűségétől, valamint a
vízfogyasztás nagyságától függ. A nagy vízfogyasztás biztosítása végett folyamatos
működésű ülepítő medencéket is építenek. Napjainkban ezeknek a száma egyre nagyobb.
Alakjukat tekintve lehetnek téglalap (mint a szakaszosan működők) vagy kör alakúak. Az
ülepítendő vizet lassú áramban vezetik beléjük, s ugyanolyan ütemben vezetik el az
ülepítéssel tisztított vizet. Az iszapot időközönként szokták elvezetni. Gazdaságosabban
használhatók (nagy vízszükséglet esetén) a kör alakú ülepítők. Átmérőjük általában 35-50
m. Az aljuk kúposan van kiképezve. Az ülepedés körülményeit úgy kell beállítani, hogy a
víz áramlása ne legyen turbulens jellegű, mert ez a szemcsék ülepedését erősen gátolja.
Derítés
A vízben ülepítés után mindig maradnak apró, nem ülepedő kolloid részecskék,
amiknek az eltávolítása vegyszeres kezelést igényel (maguktól nem ülepednek le). Ilyen
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esetben a derítés műveletét szokták alkalmazni, aminek során az illető vízbe olyan kémiai
anyagokat tesznek, amelyek hidrolízis útján nagyfelületű (pelyhes) csapadékot képeznek.
A csapadék felületén megköti a kolloidális részecskéket, és azokkal együtt leülepszik,
aránylag rövid idő alatt (néhány óra alatt). Ilyen kémiai anyagok pl. az alumínium-szulfát
Al2(SO4)3, a vas(II)-szulfát FeSO4, vas(III)-klorid FeCl3, nátrium-aluminát stb. Ezek az
anyagok előbb a vízben lévő kálcium-hidrokarbonáttal és részben magnéziumhidrokarbonáttal reagálnak, s ekkor keletkezik a könnyen hidrolizáló só, az alumíniumkarbonát. Alumínium-szulfát használatakor a lejátszódó reakciók a következők (4-15 és 416 reakciók):

Ezekhez hasonló reakció játszódik le akkor is, ha a vízben szuszpendált CaCO3
szemcsék, ill. nagyon kis mértékben oldódó CaSO4 vannak jelen (4-17 reakció):

A derítés folyamata magában foglalja tehát a pelyhesítést és az ülepítést. Célja, hogy a víz
olyan mértékig váljon tisztulttá, hogy már

az gyorsszűrőre bocsátható legyen. A

pelyhesítés részfolyamatai a koaguláció és a flokkuláció. A koaguláció a vízkezelés során
a kolloid részecskék destabilizálását jelenti, ami a részecskék közötti taszító erők
csökkenésének, ill. megszűnésének hatására következik be. A flokkuláció során a
destabilizált (koagulált) részecskék egyesülnek, és elkezdődik a pehelyképződés.
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A derítést kiváltó vegyszereket tömény oldatok formájában adagolják (jól meghatározott,
általában kis mennyiségben) a vízhez erőteljes keverés közben, amit gyakran úgy
valósítanak meg, hogy a vegyszert a derítő-ülepítőhöz vezető vízcsatornába adagolják.
Amíg a víz a derítő-ülepítő medencébe jut, a vegyszer homogén oldatot képez a vízzel,
sőt már meg is kezdődik a derítés. A derítéshez szükséges vegyszert a derítendő víz pHjának a függvényében választják meg, vagy esetleg az adott vegyszernek megfelelő pH-t
állítják be. Erre azért van szükség, hogy a hidrolízis útján képződő csapadék
oldékonysága minél kisebb legyen, mert csak ilyen körülmények között fejti ki hatását
kellőképpen. Alumíniumsók használata esetén az optimális pH-érték 5,5-8, míg vassók
esetében 8,5-11. A derítést kiváltó sók mennyisége tág határok között változik és függ a
derítésre szánt víz szennyezettségétől. A gyakorlatban előforduló vegyszerfogyasztás 2050 g/m3 szokott leni. Az utóbbi időben egyre több adatot közölnek a víznek nagy
molekulájú szerves anyagokkal való derítéséről. Ezek pozitív vagy negatív töltéssel
rendelkeznek (akárcsak a már említett vegyszerek, amelyek a vízben ionizálódnak) s így a
kolloid típusú anyagokat kicsapják. Gyakran alkalmazzák, pl. a poli-akril-amidot, karboximetil-cellulózt, akrilsav polimereket.
A jobb ülepítés végett a már leülepedett iszap egy részét a medencébe tartó vízhez adják
hozzá, ami a derítés során kiváló apró szennyeződéseket a felületükön megkötik és így az
ülepítést gyorsabbá teszik (különösen az iszapban lévő nagyobb szemcsékre vonatkozik
ez, amelyek az iszap legnagyobb részét képezik). Az ülepedés ilyen körülmények között
1-1,5 óra alatt játszódik le. A derítés technológiai lépései tehát: a derítőszer és a nyersvíz
gyors összekeverése, pelyhesítés és ülepítés. Az ülepítés után kb. 10 mg/l lebegő
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szennyeződés marad a vízben igen finom szemcsék alakjában, amiket csak szűréssel
lehet eltávolítani.
Szűrés
A szűrés szilárd anyagok elválasztása folyékony anyagtól oly módon hogy a
szűrendő szuszpenziót pórusos rétegen engedjük át. Ilyenkor a szilárd anyag fennmarad a
szűrő felületén, a folyadék pedig a szűrő két felülete között fennálló nyomáskülönbség
hatására átáramlik a szűrő pórusain. A víz szűrése során az ülepítés és a derítés során a
még vízben maradó, vagy a kevésbé szennyezett vizekben eredetileg található lebegő
szennyezések teljes eltávolítása történik. Ha a kezelésre, tisztításra szánt víz mechanikai
szennyeződéseket csak kis mennyiségben tartalmaz, és nem szorul derítésre, akkor
ülepítés után közvetlenül szűrik, vagy esetleg csupán szűréssel valósítják meg fizikai
tisztítását.
Erre a célra a lassú és gyorsszűrőket használnak. A lassúszűrők rendszerint
betonból, kőből, esetleg fából épített, többnyire téglalap alakú medencék. Több
szűrőrétegből kiképzett aljuk van. Alsó részén csőhálózat van a szűrt víz elvezetésére.
Közvetlenül e fölött nagy, majd fokozatosan apróbb szemcséjű kavics, legfelül pedig
homokból álló szűrőréteg található. A kavicsréteg többnyire 30-50 cm, a homokréteg 50100 cm vastag. Ezek szerint az egész szűrőréteg vastagsága 0,8 - 1,5 m között változik. A
homokból álló legfelső szűrőréteg bizonyos idő múlva ún. biológiai membránná alakul, ami
azt jeleni, hogy a kolloidális fertőző anyagokat kicsapja és visszatartja. Tehát sterilizáló
hatása is van. Ez a réteg bizonyos idő után annyira elzáródik, hogy a réteget fel kell
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frissíteni. Ezt úgy valósítják meg, hogy a szűrőrétegen keresztül alulról fölfelé (tehát a
szűréshez viszonyítva ellentétes irányban) vizet áramoltatnak. Így a felső homokréteg
annyira fellazul, felfrissül, hogy a szűrést folytatni lehet vele. Amennyiben ez a módszer
nem válik be, úgy a homokréteg 10-30 cm-nyi felső részét eltávolítják, és friss homokkal
helyettesítik.

Ezután

a

szűrőmedencét

ismét

üzembe

lehet

állítani.

A

szűrés

folyamatosságát kettő, vagy ennél nagyobb számú szűrőmedencével lehet biztosítani. Az
itt leírt lassúszűrők napi teljesítménye 1 m2-nyi szűrőfelületre vonatkoztatva 2-5 m3, ami
azt jelenti, hogy pl. egy 60×30 m oldalméretű szűrőmedence napi teljesítménye 3600-9000
m3 lehet. Méreteitől függetlenül, a szűrőhatást a medencében levő víz hidrosztatikai
nyomása fejti ki.
4.6.2. A víz gáztalanítása
A vízben általában mindig jelenlévő kálcium- és magnézium-hidrogén-karbonátok az
ugyancsak jelenlévő szén-dioxiddal egyensúlyban vannak. Megtanultuk, hogy ha a széndioxid mennyisége az egyensúlyi koncentrációnál kisebb, akkor kálcium- ill. magnéziumkarbonát válik ki, ha pedig nagyobb, akkor a víz erősen korrózív tulajdonságúvá válik
(agresszív szén-dioxidot tartalmaz). Könnyen megtámadja a vele érintkező fémfelületeket.
Ugyanez érvényes a vízben oldott oxigénre is (ami a vízben élő állatok és növények
szempontjából viszont nagyon fontos). Az említett okoknál fogva a vizet nagyon gyakran
gáztalanítani szokták.
Az ivóvíz
ivóvíz szénszén-dioxid mentesítése
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Az ivóvízben lévő agresszív szén-dioxid fizikai és kémiai úton távolítható el. A fizikai
módszerek közül legegyszerűbb a csökkentett nyomáson és a megszokottnál valamivel
magasabb hőmérsékleten végzett porlasztás. Ennek lényege abban áll, hogy a vizet
melegen, vákuumozott térbe porlasztják. A melegítés a szénsav bomlását segíti elő, míg a
vákuum a CO2 gyors eltávolítását a rendszerből. Vákuum nélkül a porlasztótoronyban a
gáztér CO2-tartalma aránylag nagy, ami a szénsav keletkezését segíti elő (4-18 reakció):

Ebből következik, hogy minél nagyobb a gázelszívás, annál kisebbé válik az egyensúlyi
állapotnak megfelelő oldott CO2 mennyisége.
A kémiai módszerekkel végzett szén-dioxidmentesítés alapját a CO2-nak kálcium- és
magnézium-karbonáttal és -oxidokkal való reakciói képezik. Mégpedig, ha a CO2-ot
tartalmazó vizet 1-5 cm-es márvány darabokkal töltött tornyon csörgedeztetik át, akkor a
következő reakció játszódik le (4-19 reakció):

Ha a CO2-tartalmú vizet oltott mésszel kezeljük, akkor az alábbi reakciók szolgálják a CO2
eltávolítását, ill. átalakítását (4-20 és 4-21 reakció):
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Ez a módszer megköveteli, hogy az oltott meszet jól meghatározott mennyiségben
használják, különben az első reakció lesz az uralkodó, amely CaCO3 csapadékot
eredményez, ezt pedig ülepítéssel és szűréssel lehetne csak eltávolítani, ami drágítja a víz
tisztítását. Ugyanezen célból szokták még használni a félig égetett dolomitot vagy magnomasszát (magnoszűrő), ami kálcium-karbonát és magnézium-oxid keveréke. A lejátszódó
kémiai folyamat ebben az esetben a következő (4-22 reakció):

Ez, valamint a márványt használó módszer nem alkalmas zavaros, ill. vas- és mangán
vegyületeket tartalmazó víz CO2-mentesítésére, mivel a képződő csapadék, ill. a vízben
levő iszap rárakódik a szilárd anyag felületére, csökkentve annak aktivitását, mely végül
megakadályozza a szén-dioxid mentesítést. A fent leírt kémiai módszereknél a víz
karbonát-keménysége megnő, ezért ezeket főleg ivóvíz gáztalanítására alkalmazzák, ahol
a nagyobb karbonát-keménység nem rontja, sőt sokszor javítja a víz ízét. Ha a CO2-ot
nem távolítanák el, az a vízvezeték ólomcsöveit támadná meg (az ólmot ólom-hidrogénkarbonát, a vasat pedig vas-hidrogénkarbonát alakjában oldaná).
A kazántápvíz gáztalanítása
Az ivóvízhez hasonlóan, a kazánok táplálására szánt kazánvizet is mentesíteni kell az
oldott gázoktól (főleg a CO2-től és az O2-től). Ebben az esetben a fokozott gáztalanítás
még indokoltabb, mivel a kazánban és az egész csőrendszerben uralkodó nagy nyomás
következtében a csupán 10 mg/l CO2- ill. O2-tartalom is jelentős korróziós károkat okozhat.
A gáztalanítás itt is elvégezhető fizikai és kémiai módszerek alkalmazásával.
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A fizikai gáztalanítást általában melegítéssel történik. Hőhordozóként gőzt használnak
(gázmentes állapotban). Ez a módszer több eljárásnak képezi alapját. Alapkészülékként
mindegyiknél egy gáztalanító torony szerepel, aminek a belsejében lehet Raschig-gyűrűs
töltet, lyukakkal és átfolyási peremmel rendelkező szintek (tányérok), de előfordul, hogy
üres tornyot alkalmaznak. Töltetes vagy többszintes tornyok esetében a gáztalanításra
szoruló vizet felülről vezetik be a toronyba, alulról pedig ellenáramban gőzt vezetnek be,
ami a vizet felmelegíti. Ennek következtében lejátszódik a gázok deszorpciója (a szénsav
bomlásával

együtt).

A

korszerű

gáztalanító

berendezésekben

több

tornyot

is

használhatnak, vagy pedig egyetlen nagyobb gáztalanító tornyot, aminek a felső felében
porlasztó vízadagolók és lyukakkal ellátott buborékoltató tányérok találhatók, ahol a
bevezetett ellenáramú gőz hatására lejátszódik a gáztalanítás, míg a torony alsó felében a
forrásban tartott (felülről jött) vízen keresztül gőzt buborékoltatnak s így megvalósul az
utógáztalanítás is. Végül a gáztalanított vizet alul vezetik el a toronyból (4.12. ábra).

4.12. ábra: Háromfokozatú termikus gáztalanító torony: 1- toronytest; 2 – porlasztók; 3 buborékoltatók; 4 – utógáztalanító tér; 5 – gőzvezeték; 6 – nyomásszabályzó; 7 –
vízadagoló vezeték; 8 – gáz- és gőzelvezető; 9 – gáztalanított víz elvezetése
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A fizikai módszerrel gáztalanított vizet rendszerint tovább gáztalanítják kémiai módszerek
segítségével, abból a célból, hogy a még benne levő CO2-ot és O2-t (10-30 μg/l) lehetőleg
minél tökéletesebben eltávolítsák, mivel még ez a kis mennyiség ez is tetemes korróziót
okozhat. A még vízben maradt szén-dioxid semlegesítése céljából általában ammóniát
adagolnak a rendszerbe. Az oxigén megkötésére vasforgácsszűrőt, nátrium-szulfitot vagy
hidrazint alkalmaznak. A vasforgácsszűrő (vasforgácsréteg) a rajta átvezetett víz
oxigéntartalmát a felületen megköti, miközben ő maga oxidálódik. A módszer hátránya a
víz vastartalmának növekedése, a gyenge hatásfok, hosszú kivitelezési időtartam stb.
napjainkban nem elterjedt módszer, ritkán alkalmazzák. A nátrium-szulfitos módszer
alapját az alábbi reakció képezi (4-23 reakció):

Sajnos e módszer alkalmazásával nő a víz összes sótartalma, és a szulfit kis mértékben
kén-dioxid képződése közben bomlik, ami erősen korrózív hatású. Éppen ezért ritkán
alkalmazzák.
Hatékonyabb oxigénmentesítő anyagnak bizonyult a hidrazin. Ez egy olajszerű
robbanásveszélyes folyadék, ezért vizes oldatában hozzák forgalomba, ahol hidrazinhidrát alakjában van jelen. Számított mennyiségben adagolják a vízhez. Oxigénmegkötő
képessége a következő reakcióval magyarázható (4-24 reakció):

A képződő nitrogén inert, a rendszerből könnyen eltávolítható, tehát az oxigén megkötése
nyomán nem képződik a vizet szennyező melléktermék. Csupán a hidrazin bomlása útján
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keletkezik kis mennyiségű ammónia. A tápvíz előkészítés szempontjából viszont fontos,
hogy a vízhez kis mennyiségű szabad ammóniát is adagoljanak.
Kazánvizek gáztalanítását hatékonyan és gyorsan lehet elvégezni ioncserélő gyanták
segítségével. Gyakorlatilag úgy járnak el, hogy a fizikai gáztalanítás után (néha előtte) a
vizet gyengén savas kationcserélőn vezetik át. Ilyenkor főleg a karbonát keménységet
okozó kálcium- és magnézium-hidrogén-karbonátok alakulnak át szénsavvá, ami CO2
képződése közben bomlik. Az így felszabadított CO2-ot fizikai úton, főleg vákuumban való
csörgedeztetéssel távolítják el. A továbbiak során folytatják a víz teljes sótalanítását, ezért
erősen savas „kationiton”, majd „anioniton” vezetik keresztül.

A víz kénkén-hidrogén mentesítése
A vizek kén-hidrogén mentesítése általában oxidációs módszerrel történhet az
alábbi reakciók szerint (4-25 és 4-26 reakciók):

A kémiai reakció lejátszódása azonban további elválasztási műveleteket von maga után a
keletkező savas komponensek eltávolítása céljából.
4.6.3. A víz vas- és mangántalanítása
Ha a vas- és mangánvegyületek mennyisége a vízben meghaladja a 0,1 mg/l-t, a
víz kellemetlen „tintaízűvé” válik.
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A természetes vizek nagy többsége vastartamú sókat is tartalmazhat. Ezek közül
leggyakoribbak a vas hidrogén-karbonát Fe(HCO3)2, a vas-szulfát FeSO4 és a vashumátok. Legnehezebben a vas-humátok, legkönnyebben a vas-hidrogén-karbonát
távolítható el a vízből. A vas-humátok esetében erélyes oxidálószereket (klóros-víz,
kálium-permanganát stb.) kell alkalmazni. A vas vegyületek gyakran kolloidális alakban
vannak jelen, ezért koaguláló anyagokat is kell használni eltávolításuk céljából (ugyanúgy
járnak el, mint a derítésnél). A vas-hidrogén-karbonát eltávolítására a következő reakciót
alkalmazzák (4-27 reakció):

A keletkező vas(III)-hidroxid vízben nem oldódik, csapadék alakjában kiválik. A folyamat
felszíni vizekben magától megy végbe, talajvíz esetén (kútvíz) pedig mesterségesen kell
biztosítani az oxigén bevitelét a rendszerbe, ami például a víz csörgedeztetésével
porlasztás útján történhet. A kivált vas(III)-hidroxidot szűréssel távolítják el. A vele együtt
képződő CO2-ot a levegőáram magával ragadja, s együtt távoznak a rendszerből. Ehhez
viszont a vastalanító készülék jó szellőztetése szükséges. A megfelelő oxigén felvétel
biztosítása céljából a vizet a vastalanító toronyban található nagyfelületű tölteten
csörgedeztetik át. Ezáltal a víz és a levegő érintkezési felület többszörösére nő, ami
elősegíti az oxigénfelvételt s ezáltal meggyorsítja a vas(III)-hidroxid kiválását. Ugyanez
érhető el zárt homokszűrők használatával is. Ez esetben a szűrőréteg fölött túlnyomást
létrehozva megnövekszik a levegő oldódási sebessége, ami maga után vonja a
szűrőrétegen maradó vas(III)-hidroxid kiválását. Bizonyos használati idő után a szűrőre
rakódott vas(III)-hidroxidot el kell távolítani. A vas eltávolítása azért fontos, mert a
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lefolyócsövekben

jelenlétükben

erősen

elszaporodnak

a

többnyire

fekete

színű

vasmoszatok, amelyek gyakran dugulást idéznek elő.
A vizekben a mangán vegyületek többnyire a vas vegyületekkel együtt fordulnak
elő. A vizekben szereplő mangánsók közül főleg a mangán-hidrogén-karbonát, és a
mangán-szulfát az említésre méltó. Ezeket ugyanolyan gondosan kell eltávolítani, mint a
vasvegyületeket, mivel mangánmoszatok képződése révén a lefolyócsövek dugulását
idézhetik elő. A mangánsókat mangán-hidroxiddá kell alakítani, ami kicsapódik és
szűréssel eltávolítható. A hidroxid képződése az oxigén jelenlétét igényli. Ha ez csak kis
mennyiségben van jelen, akkor a vizet levegőztetni kell. Azonban a mangán-sók mangánhidroxiddá alakítása az oxigénnél erélyesebb oxidálószer használatát is szükségessé
teszi. Erre a célra alkalmazzák a mangán-dioxidot. Gyakorlatilag úgy járnak el, hogy a
vizet egy előzőleg kálium-permanganáttal átitatott szűrőrétegen vezetik át. A KMnO4-ből
MnO2 képződik a szűrőréteg felületén, ami a rétegen áthaladó vízben levő mangán sókat
mangán-hidroxiddá

alakítja,

ami

fokozatosan

mangán-dioxiddá

alakul,

s

így

a

továbbiakban ez is hozzájárul a mangán-sók oxidációjához (4-28 reakció):

A szűrőrétegen összegyűlt mangán(III)-hidroxidot visszamosással távolítják el. Ezzel egy
időben, ha a víz oxigénben szegény, akkor a visszamosásra használt vízzel együtt levegőt
is átfúvatnak a szűrőrétegen, ami a mangán-sók oxidációjához járul hozzá, ezen keresztül
pedig a szűrő regenerálása is megvalósul. A mangán-sók eltávolítása megvalósítható a
mangán-permutit használatával is. Ez a mangán magasabb oxidáció fokú oxidjaiból áll; a
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mangán-sókat előbb adszorbeálja, majd oxidálja azokat. A kimerült mangán-permutit
levegővel nem, kálium-permanganát vizes oldatával viszont regenerálható, miután újból
üzemképessé válik.
A vas- és mangán-sók eltávolítására ugyancsak alkalmazhatók a biológiai szűrők, amely
során olyan baktériumokat használnak fel, melyeknek anyagcseréje a vas-, ill. mangán
oxidációján alapul. Ezek felső szűrőrétegében olyan baktériumokból álló telepet hoznak
létre, amelyek szaporodásához vasra vagy mangánra van szükség, ezt pedig a vízből
vonják ki.
4.6.4. A víz olajtalanítása
Kis olajszennyezés esetén sorba kapcsolt olajelválasztó edényeket alkalmaznak.
Az olaj a víz felszínén összegyűlik kis sűrűsége miatt és onnan lefölözhető. Nagyobb
olajszennyeződés

esetében

nagy

fajlagos

felületű

abszorbenseket

(aktív

szén)

alkalmaznak.
4.6.5. A víz fertıtlenítése
Az ivóvíz legfontosabb minőségi kritériuma, hogy fertőző baktériumokat nem
tartalmazhat. Éppen ezért a városi vízvezeték vizének tisztításánál egyik legfontosabb
folyamat a víz fertőtlenítése. Az ivóvíz nem fertőző mikroorganizmusokat is csupán
meghatározott

mennyiségben

tartalmazhat.

Mindezt

biológiai

próbákkal,

az

ún.

bakteriológiai vizsgálattal határozzák meg. A vizsgálandó vízből meghatározott nagyságú
próbát vesznek, amit steril táptalajra (pl. steril húslevesre) juttatnak. Itt a baktériumok
mindegyike gyors szaporodásnak indul, és külön-külön telepet alakít ki. A telepek
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számából a vízben eredetileg jelenlevő baktériumfajták számára, a telepek színéből,
alakjából és egyéb jellemző adataiból a baktériumok fajtájára lehet következtetni.
A

víz

fertőzöttségére

(és

szerves

anyagtartalmára)

kálium-permanganát

fogyasztásából lehet következtetni. Az ivóvíz KMnO4-fogyasztása nem lehet 8 mg/l-nél
nagyobb. Ellenkező esetben az ivóvíz minőségét gondosan ellenőrizni kell és szükség
esetén tovább tisztítani.
A víz fertőtlenítését oxidáló anyagokkal végzik. Az ezekből fejlődő, felszabaduló atomos
oxigén a fertőző mikroorganizmusokat elpusztítja, s így a különben már tisztított víz
ihatóvá válik. Az összes városi vízvezetékekbe táplált vizet fertőtleníteni kell.
Ózonos fertőtlenítés:
A legtisztább körülményeket az ózon (O3) használatával lehet megvalósítani, mivel
a víz szennyeződéseivel való reakciója útján káros anyag - ami a víz izét, sótartalmát stb.
rossz irányban befolyásolná - nem keletkezik. A fertőtlenítést tulajdonképpen az ózon
bomlásakor keletkező atomos oxigén valósítja meg (O3 = O2 + O.), amely nagyon erős
oxidáló hatóanyag, s így oxidáció útján roncsolja a baktériumok fehérjeanyagát, ami
mélyreható szerkezeti és összetételbeli változásokat szenved. Ilyen hatások, elváltozások
hatása alatt a baktériumok elpusztulnak.
Az ózon az egyik legerősebb oxidáló és fertőtlenítő anyag, ami a vízben lévő
mikroorganizmusoktól függően 600-3000-szer hatékonyabb fertőtlenítő hatású, mint a klór.
Ha kapcsolatba kerül bármiféle mikroorganizmussal - mint például baktériumokkal,
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vírusokkal, penésszel, gombával, szagot okozó elemekkel, vagy oldott oxidálható ásványi
anyagokkal - akkor egyszerűen megsemmisíti, vagy csapadék formájában oxidálja azt, és
ezáltal

kiszűrhetővé

válik,

amit

pedig

a

telítődött

szűrőanyagról

időszakos

visszamosatással lehet eltávolítani. Az oxidálási folyamat az ózonnal olyan eredményes,
hogy a mikroorganizmusok nem tudnak immunitást felépíteni, nem úgy, mint ahogy a
hagyományos vegyszerekkel előfordulhat. Az ózonos alkalmazási területeket két
kategóriába sorolhatjuk:
- Közvetlen oxidáció, csírátlanítás: Ebben az esetben az ózont közvetlenül a kezelendő
anyagba adagoljuk, és annak kezelésére használjuk. Példa erre az ivóvíz, szennyvíz,
akvárium és uszodavíz fertőtlenítése, vas-, mangán-, és arzéncsökkentés, cukor- és
papírfehérítés, levegőfertőtlenítés és szagtalanítás. Magyarországon a természetes
ásványvíz, forrásvíz kezelése kizárólag csak ózonnal dúsított levegő felhasználásával
történhet- 65/2004. (IV. 27.) FVM-EszCsM-GKM együttes rendelet alapján -, ami nem
változtatja meg a víz összetételét, jellegzetes tulajdonságait meghatározó összetevőit.
- Közvetett sterilizálás és csírátlanítás: Ebben az esetben az ózonos vizet használjuk
szilárd felületek kezelésére, mégpedig úgy, hogy a víz oxidációs terhelésén felül az
ózont túladagoljuk. Ez a módszer tökéletesen használható pl. csőrendszerekben
lerakódott biofilm eltávolítására, palackfertőtlenítésre, zöldség-, gyümölcs-, vágott
baromfi felületi csírátlanításra, üzemi mosógépekben a szennyes tisztítására.
UV sugárzással történő fertőtlenítés:
fertőtlenítés:

120

Az UV fertőtlenítés lényege, hogy a kezelendő vizet UV-sugárzásnak teszik ki,
melynek hatására a vízben található baktériumok, vírusok, gombák, algák és egyéb
mikroorganizmusok elpusztulnak vegyszerek hozzáadása nélkül.

Az ultraibolya fény

tulajdonképpen előbb az oxigénmolekulát bontja fel atomos oxigénre, ami közvetlenül fejti
ki hatását, vagy előbb ózonná alakul, majd ez a szerves anyaggal való érintkezés
hatására bomlik, miközben atomos oxigén is keletkezik. Erre a célra alkalmasak a 254 nm
hullámhosszú alacsony higanygőz-nyomású lámpák. A másik típusú, szélesebb - 195-520
nm - hullámhosszban világító UV lámpák kitűnően alkalmazhatóak speciálisabb és
nagyobb teljesítményigényű rendszereknél.
Klórozással történő fertőtlenítés:
A városi és községi vízüzemekben előkészített vizet az ivóvíz előállítása céljából
általában klórral vagy aktív klórt tartalmazó vegyületekkel fertőtlenítik. Ez kerül aztán a
vízvezeték hálózatba. A klórt gáz alakjában, vagy klóros víz alakjában használják fel. Első
esetben közvetlen (direkt), az utóbbi esetben pedig közvetett (indirekt) klórozásról
beszélünk. Mindkét esetben atomos oxigén képződik, ami elvégzi a víz fertőtlenítését. A
lejátszódó reakciók a következők (4-29 és 4-30 reakciók):

A keletkező hipoklórossav oxigén-gyököt és sósavat eredményezve bomlik:

A bomlás annál gyorsabb, minél több szerves anyag (beleértve a baktériumokat is)
található a vízben. A fenti két reakcióban keletkező sósav reagál a víz karbonát
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keménységét okozó kálcium- és magnézium-hidrogén-karbonáttal, miközben azokat a
megfelelő kloridokká alakítja, amik növelik az állandó keménységet (lsd. 4.4.3. fejezet 4-9
és 4-10 reakciók). A víz összes keménységének értéke nem változik.
A fertőtlenítéshez szükséges klórt elég gyakran ammóniával együtt használják,
ilyenkor monoklór- és diklór-amin keletkezik (4-31 és 4-32 reakció):

Az ammóniaadagolással megszüntethető a klórozáskor különben fellépő kellemetlen szag
és

a

tökéletes

fertőtlenítés

céljából

használt

klórfölösleg

könnyen

leköthető,

megakadályozva ezáltal a különben fellépő korróziót. A klórfölösleg eltávolításának
legrégibb eljárása az aktívszenes adszorpció, ami a klóron kívül még más szerves
szennyeződést is eltávolít s így javul az ivóvíz íze és szaga, vagyis jobb minőségű vizet
lehet nyerni. Ugyanilyen célra újabban a kén-dioxidot használják. Ez vizes közegben a
klórt azáltal távolítja el, hogy redukálja a klórból képződő hipoklórossavat (kénsav
keletkezése közben) s így a klór és víz közötti reakció egyensúlyát a klór elhasználódása,
ill. a hipoklórossav képződése irányába tolja el (4-33 és 4-34 reakció):

A keletkező savak pedig, ahogy azt fentebb már írtuk, reagálnak a víz változó
keménységét okozó sóival.
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Egyéb fertőtlenítési lehetőségek
- Kisebb létesítmények vizét, a gáznemű klórnál könnyebben kezelhető klórt tartalmazó
vegyületekkel is szokták fertőtleníteni. Ilyenek a nátrium- és kálcium-hipoklorit, a
klórmész vagy a hipoklórossav. Ezek mind azzal a tulajdonsággal rendelkeznek, hogy
atomos oxigén képződéséhez vezetnek, ami elvégzi a víz fertőtlenítését (4-35-, 4-36 és
4-37 reakció):

- Kisebb mennyiségű vizet szoktak még kálium-permanganáttal is fertőtleníteni (de a
permanganát drága vegyszer) (4-38 reakció):

Az így keletkező mangán-dioxidot, amely csapadék alakjában kiválik, szűréssel
távolítják el a fertőtlenített vízből.
- Fertőtlenítés hőközléssel: kb. 10 percig 70-80 0C-on tartják a vizet. Forralással a víz
elveszíti üdítő ízét. A hőközlés költséges megoldás, és csak kis mennyiségű víz
fertőtlenítésére használják.
- Lúgozás: célja a pH eltolása, mely megváltoztatja a baktériumok életkörülményeit, ami
azok elpusztulásához vezet.
- Katadyn eljárás: Az ezüst-, higany- és réz sók már nyomokban is baktériumölő
hatásúak. Az eljárás az ezüst sók csíraölő hatását használja fel a fertőtlenítésre. Pl a
vizet ezüsttel bevont kerámia szűrőelemen vezetik át, aminek eredményeként a víz nem
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lesz mérgező, színe, szaga, íze nem károsodik. Hátránya viszont, hogy a tökéletes
fertőtlenítéshez hosszú tartózkodási idő szükséges ezért a gyakorlatban nem elterjedt
eljárás.
4.7.

Az ivóvíz-elıállítás általános technológiai sémája
Az ivóvíz összetétele szigorúan meghatározott, káros anyagokat nem, vagy csak

kis mértékben tartalmazhat. Azért, hogy ez teljesíthető legyen, legtöbbször a vizet kezelni
kell, azaz el kell távolítani az oda nem illő oldott anyagokat. Ilyen eltávolításra váró
anyagok a vas, mangán, cián, stb. Hegyes területeken a vízben sok az oldott ásványi
anyag, kemény a víz. Ezt jó inni, de nehezebb vele mosni, főzni. A sík területeken kevés a
vízben oldott ásványi anyag, ezért a víz lágy, nincs akkora élvezeti értéke, viszont
könnyebb vele mosni, főzni. A mai kor környezetszennyezése komoly kihívásokat tartogat
a vízművek számára. A felszíni vizekből nyert ivóvíz előállítása igen bonyolult technológiát
igényel, és költséges. A mélyfúrású kutakból nyert vizek általában kevésbé szennyezettek,
itt egy-egy fokozottan jelenlévő ásványi anyagot kell eltávolítani, ha kell, és ezért a víz
élvezeti értéke sokkal jobb. A 4.13. ábrán az ivóvíz előállításának elvi folyamatábrája
látható. Az ábra tartalmazza azokat az előző fejezetekben megismert műveleteket,
amelyeket alkalmazni kell az ivóvíz előállítása során. Fontos kiemelni, hogy a vízkezelés
során általában alkalmazott ülepítési, derítési és szűrési eljárásokon kívül az ivóvizet
minden esetben fertőtleníteni kell. Nagy gondot kell fordítani arra, hogy a már fertőtlenített
vizet a továbbiakban úgy kezeljék, hogy ne következhessen be annak újrafertőződése.
Ennek érdekében a víz szállítására és elosztására használt vízvezetéket kellő
gondozásban, karbantartásban kell részesíteni.
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4.13. ábra: Az ivóvíz-előállítás általános technológiai sémája
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5.

AZ IPARI VÍZ ELİÁLLÍTÁSÁNAK,
TECHNOLÓGIÁJA

ÉS

A

SZENNYVÍZ

KEZELÉSÉNEK

Lektorálta: Kormos Imre üzemvezetı, BorsodChem Zrt., Gız-, Víz- Gázszolgáltató Üzem
A vegyipari vállalatok területére kerülı, különbözı eredető és tisztaságú vizek (kismennyiségben
ez lehet gız is) forrásai a következık lehetnek:
-

folyóvizek, amelyet iparivíz minıségővé alakítanak, és fıleg hőtıvízként és sótalanítást
követıen technológiai vízként hasznosítanak. (A hőtıvíz egy számottevı része páraként a
levegıbe távozik.)

-

Ivóvízkút teleprıl származó szénsav-, vas- és mangánmentesített ivóvíz, melyet szociális-,
ivóvíz minıségő ipari- és részben a tőzi-víz igények kielégítésére használnak.

-

A csapadékvíz, amely az iparterület egyes helyein szennyezıdhet, ezért csak tisztítást
követıen kerül elvezetésre, ill. más esetekben változatlan formában kerül a csapadékgyőjtı
csatornahálózatba, majd onnan a csatornákba, folyókba.

-

Hıerımővekbıl származó gız, mely a felhasználást követıen keletkezı kondenzvízként a
gyári csapadék vagy szennyvízcsatorna hálózatba, ill. a részben páraként a levegıbe kerül.
A különbözı forrásból származó, különbözı tisztaságú és állapotú vizeket az ipartelepen

lévı gyárak, kisebb üzemek, laboratóriumok és szociális részlegek stb. használják fel. Majd
használtvízként a szennyvízcsatorna hálózatba vagy a nem szennyezett vizek (beleértve a
csapadékvizeket is) elvezetésére szolgáló csatornahálózatba engedik azokat. A felhasználás során a
szennyezıdı technológiai vizek és az esetlegesen szennyezıdhetı csapadékvizek tisztítására
szükség szerint helyi, az adott üzem kezelésében lévı olajfogók és a Központi Szennyvíztisztító
Telep szolgál. A szennyvíztisztító telepen megtisztított szennyvizek egy utótisztító tórendszerre
(„algás tavak”) kerülnek, majd onnan a befogadó folyóba szivattyúzzák azokat.
A közvetlen gyártási célokra szolgáló ipari vizekkel szemben támasztott
követelmények nem tárgyalhatók általánosságban. A különféle célokra felhasznált víz
paramétereit mindig egyedileg, aszerint kell megvizsgálni, hogy milyen vegyipari
folyamatban, vagy műveletben szerepel, mint komponens vagy közeg. Az iparban használt
víz lehet kazánvíz, hőtıvíz, oldószerként használt víz és a különbözı gyártási folyamatokban
alapanyagként használt víz (pl. a NaCl vizes oldatának elektrolízisénél, a Na2CO3 gyártásánál,
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mészoltásnál, folyékony mosószerek elıállításánál stb.). A vízfelhasználást tekintve a legnagyobb
fogyasztók közé tartoznak a recirkulációs hőtıvíz rendszerek, amelyek egyszerre akár több termelı
egységet is kiszolgálhatnak.
A víz lágyítására minden olyan esetben szükség van, ahol gıztermelés történik, (erımővi- és
főtıkazánok, stb.), vagy a technológiai folyamatban kémiai okok miatt nem alkalmazhatók kemény
vizek (finomvegyipar, gyógyszeripar, stb.). A víz lágyítása tehát az ipari vizek elıkészítésének
legjellemzıbb mozzanata.
5.1. A vízlágyítás technológiája
A víz lágyításán a víz keménységét okozó kalcium- és magnéziumsók eltávolítását értjük.
Egyes esetekben a vízlágyítás helyett elegendı a keménységet okozó sók oldatban maradását
biztosítani.
Víz lágyítására két módszer használatos:
 Keménységet okozó sók eltávolítása
- termikus úton,
- vegyszeres kezeléssel,
- ioncsere módszerével.
 A keménységet okozó sók kiválásának megakadályozása vegyszerekkel, ill. a víz
mágneses kezelésével.
A lágyítás lehet részleges vagy teljes. Részleges lágyításnál a változó keménységet okozó
sóktól tisztítják a vizet mész, mésztej vagy oltott mész (Ca(OH)2) adagolásával. Az állandó
keménységet okozó sók eltávolítására szódát (Na2CO3) alkalmaznak. Teljes lágyításnál cél
valamennyi keménységet okozó sót eltávolítása.
5.1.1. A termikus vízlágyítás
A melegítésen alapuló vízlágyítási módszer olyan vizek esetében alkalmazható, amelyek
fıleg karbonát keménységet tartalmaznak, állandó keménységük pedig elenyészı. Jobb eredményt
lehet elérni, ha a víz csupán kalcium-hidrogén-karbonátot tartalmaz, ami könnyen hıbomlást
szenved és így kalcium-karbonáttá, szén-dioxiddá és vízzé alakul. A vízben gyakorlatilag
oldhatatlan kalcium-karbonát csapadék alakjában kiválik, ami szőréssel eltávolítható a rendszerbıl.
Ugyanez az átalakulás sokkal nehezebben megy végbe magnézium-hidrokarbonát esetében. A
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vízlágyításhoz szükséges hıenergiát égési gázok, fáradt gız, vagy más hulladékenergiát tartalmazó
keverékek szolgáltatják.
5.1.2. A meszes szódás vízlágyítás
A meszes szódás vízlágyítás a csapadékos vízlágyítási eljárások egyik legrégibb és egyben
legolcsóbb képviselıje. Hatóanyagként oltott meszet és nátrium-karbonátot használnak. A
lejátszódó reakciók a következık (5-1 - 5-13 reakciók):

Az itt leírt reakcióegyenletekbıl látható, hogy a kalcium-sók valamennyi képviselıje kalciumkarbonáttá alakul, ami vízben gyakorlatilag oldhatatlan ezért csapadék alakjában kiválik és
ülepítéssel meg szőréssel eltávolítható. Ezzel egy idıben a magnéziumsók magnézium-hidroxiddá
alakulnak, ami szinten oldhatatlan, tehát a fenti módon ugyancsak eltávolítható. Látható, hogy a
magnézium-hidrogén-karbonát eltávolítása kétszeres mennyiségő kalcium-hidroxidot igényel.
Ugyancsak mész szükséges az esetleg jelenlevı szabad CO2 lekötéséhez is, amikor lágyítandó
vízben lévı szén-dioxid is kalcium-karbonáttá alakul.
A mész (Ca(OH)2) a karbonát-keménység és a magnézium-sók okozta keménység, a szóda
(Na2CO3) pedig a nemkarbonát-keménység lágyításához szükséges. A CaCO3 oldhatósági
minimuma pH = 9-9,5, a MgCO3-é pedig pH~11. A kívánt pH-értéket mészfölösleg adagolásával
biztosítják, ez kb. 1,25 mval/l mészfölösleget jelent. Az oldott CO2 jelenléte további
mészfogyasztást igényel. A víz keménységi viszonyainak, a kálcium- és magnézium-sók arányának
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ismeretében a reakcióegyenletek alapján meghatározható a lágyításhoz szükséges mész-szükséglet
(5-1):

A szódaszükséglet pedig (5-2):

ahol a jelölések:
KK: a víz változó keménysége,
MgK: a víz magnézium keménysége

CO2K: a szabad CO2 mennyiség NK° egyenértéke (7,9 mg CO2/dm3 = 1 NK0)

NKK: a víz állandó, nemkarbonát-keménysége.
Jól vezetett meszes-szódás lágyítással, ha a nyersvíz szerves anyag-tartalma nem
abnormálisan magas, 10–30 °C hımérsékleten általában 1–2 nk° maradék karbonát-keménységig

lehet a vizet lágyítani. Igényesebb vízlágyítás céljára ún. szóda-szódás eljárást alkalmaznak.
Ilyenkor a kalcium-hidroxid (oltott mész) szerepet a nátrium-hidroxid fogja betölteni és a lágyított
víz keménysége 0,4 - 0,7 német keménységi fokra csökken le.
A mész-szódás vízlágyításnál a víz karbonát keménységet okozó sóit mészvízzel vagy
mésztejjel, az állandó keménységet pedig nátrium-karbonáttal távolítják el [8]. A kémiai reakciók
sebességét a hımérséklet emelése növeli, ezért a folyamatok gyorsítására a lágyítandó vizet
felmelegítik. A meszet 5-7%-os mésztej, vagy telített meszes víz, a szódát 5-10%-os oldat alakjában
adagolják. A meszes-szódás vízlágyítás folyamatát az 5.1. ábra mutatja be. Az ábrán is láthatóak a
fontosabb technológiai lépések:
-

a mészvíz- vagy mésztej, ill. a szóda-oldat elıállítása,

-

ennek összekeverése a nyersvízzel a reaktorban

-

megfelelı reakció idı biztosítása a kémiai reakcióhoz, a pehelyképzıdéshez és az ülepedéshez

-

a lágyított víz szőrése
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5.1. ábra: A meszes-szódás vízlágyítás folyamata: 1- nyersvíz bevezetés, 2- vízelosztó, 3 –mésztej
tartály, 4-mésztelítı, 5-lágyító reaktor, 6-szódaadagoló, 7-elımelegítı, 8-gızbevezetés, 9homokszőrı
A vízkezelési technológia elsı lépéseként a szerves anyagtartalom eltávolításának
elısegítésére vas(III)-szulfát-oldatot adagolnak. A téli idıszakban a belépı nyersvizet kb. 8 °C

értékig felmelegítik. Az ilyen módon elıkezelt vizet egyenlı részekre osztjuk, és úgy vezetik a
lágyító reaktorokba. A lágyítandó nyersvíz mellé minden reaktorban mennyiséggel arányos
mésztejet, valamint téli idıszakban poli-elektrolitot adagolnak. A mésztej hatására lejátszódnak a
már korábban leírt csapadékképzıdéssel járó reakciók (5-1 – 5-13 reakciók). A kicsapódott CaCO3,
Mg(OH)2, és Fe(OH)3 részecskéket a poli-elektrolit molekulák flokkulálják és a megnövekedett
iszappelyhek a felfelé áramló vízbıl kiülepednek. Ez az un. mésziszap, mely az iszapszőrı
üzemrészben további kezelésre kerül. Az elılágyított ülepített vizet a reaktorok felsı részén veszik
el és további kezelés céljából un. nyitott homokszőrıbe vezetik. A homokszőrıkben megtörténik az
elılágyított víz csaknem teljes lebegıanyag-mentesítése, valamint a lágyítási utóreakciók
lejátszódása. A szőrık automatikusan üzemelnek. A szőrık mosását (öblítıvíz, levegıs kifúvatás,
stb.) központi vezérlıegység végzi automatikus idıprogram alapján. Az elılágyított szőrt víz a
lágyított víz medencékbe kerül, ahonnan hálózati szivattyúk segítségével történik az elosztása a
Fogyasztó üzemrészek felé.
A lágyításhoz szükséges mésztej oldat elıállítása a mésztej üzemrészben történik.
Alapanyagként mész-hidrátot, un. ″porráoltott meszet ″ használnak. A mészhidrát száraz levegı
segítségével a tároló silókba kerül, majd onnan vákuumos beszívatással a keverı tartályokba jut. Itt
történik a mészhidrát beoldása illetve a koncentráció beállítása, szintszabályozás alapján. Ezután
intenzív keverés következik, majd teljes oldás után tároló tartályokban a kész oldatot tárolják. A
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tároló tartályokból un. zagyszivattyúkkal történik az elkészített mésztej oldat átnyomatása a
felhasználók felé.
Az Iszapszőrı üzemrész feladata a Víz üzemben keletkezı iszapok szőrése. Az üzemrész
három nagyobb egységbıl áll: homogenizáló medence, Dorr medence, iszapvíztelenítı dekanter
centrifugák. A mésziszap a homogenizáló medencébe (vasbeton) kerül, majd onnan a Dorr
rendszerő ülepítıbe. Az ülepítıbıl szivattyúk segítségével az iszapszőrı épület legfelsı szintjén
elhelyezett keverıs elosztó készülékbe vezetik. Az elosztó készülékbıl az iszap az un. dekanter
centrifugákba kerül. Az így elıállított szárított iszapot konténerekbe helyezik, melyeket speciális
gépkocsik segítségével veszélyes hulladéktároló telepre szállítanak.
5.1.3. A trinátrium-foszfátos vízlágyítás

Egyes esetekben, mint pl. a nagynyomású gızkazánok üzemeltetésénél a használt víz
keménységének nagyon alacsonynak kell lennie, hogy a kazánkı képzıdése elhanyagolhatóvá
váljék. Jó hatásfokú lágyítószer a trinátrium-foszfát, ismertebb nevén trisó. A trinátrium-foszfátos
vízlágyítást a meszes-szódás kezelés után alkalmazzák, ezzel az eljárással a víz keménysége 0,1 0,15 német keménységi fokra csökkenthetı a kálcium- és magnézium foszfátok kis oldhatósága
miatt (a meszes – szódás eljáráshoz képest lágyabb vizet eredményez). Hátránya, hogy az Na3PO4
drága, NaHCO3 kerül a vízbe, ami a vizet lúgossá, ill. habzásra hajlamossá teszi.
A trinátrium-foszfát egyaránt reagál a karbonát- és a nemkarbonát-keménységet okozó
kalcium- és magnézium-sókkal. A lágyítás során oldhatatlan tercier kalcium- és magnézium-foszfát
keletkezik (5-14 – 5-17 reakciók):

Ez az eljárás nem alkalmazható nagy változó keménységgel rendelkezı vizeknél, ugyanis
ilyenkor sok nátrium-bikarbonát képzıdik, ami a víz használata közben hıbomlást szenved, nagy
mennyiségő széndioxid képzıdik, ami erıs habzást idéz elı.
A lágyításhoz szükséges trisó mennyisége (5-3):
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ahol ÖK a víz összes keménységét jelenti német keménységi fokban kifejezve.
A csapadékképzıdés a mész-szódás és egyéb csapadékos eljáráshoz hasonlóan magasabb
hımérsékleten kedvezıbb.
A csapadékos lágyítási eljárások hatásfoka a képzıdött csapadék oldhatóságától függ. A
csapadékos vízlágyítással teljesen keménységmentes vizet nem lehet elıállítani, mert minden
csapadék bizonyos mértékig oldódik. A teljes lágyítás csak ioncserével valósítható meg.
5.1.4. Ioncserés vízlágyítás
A vízminıségi elıírások irányértékeit, a víz- és gız-körfolyamat egyes berendezéseinek
(kazán, turbina, kondenzátor, tápszivattyú, elımelegítık) védelme szabja meg. Ezek betartásával a
kazánkı-lerakódás, ill. a túlhevítı- és turbina-elsózódás veszélye minimálisra csökkenthetı,
továbbá a korróziótól mentes üzem általában biztosítható. A 0,1–0,2 NKº-nál lágyabb vizek
elıállítására ioncserélıket használnak. Az eljáráshoz a kiinduló pontot annak a jelenségnek a
felismerése adta, mely szerint egyes alkáli-alumínium-hidroszilikát ásványokban (zeolitokban) az
alkáliföldfém-ionok alkálifém-ionokkal cserélhetık és viszont (18 reakció):

Az egyenletet balról jobbra lejátszatva a szilárd halmazállapotú zeolitban kötött Na-ionok a vízbe
vándorolnak, miközben a vízben oldott kationok (pl. Ca-ionok) megkötıdnek a zeoliton. Tehát a
vízben oldott kationok Na-ionokra cserélıdnek ki, így a víz kalcium- és magnézium-sói helyett
egyenértékő nátrium-só kerül az oldatba a lágyítás után, tehát a víz keménysége gyakorlatilag 0
NKº-ra csökken.
Kezdetben a természetben is elıforduló néhány ásványféleséget használtak fel, majd hasonló
összetételő, ioncserére képes anyagokat mesterségesen is állítottak elı és hoztak forgalomba. Az
ioncserélı anyagok gyártása és technológiai alkalmazása 1945 után indult rohamos fejlıdésnek.
Azóta az ioncserélıket fıleg szintetikusan elıállított mőanyagokból, megfelelı ioncserélésre képes
csoportok kémiai beépítésével készítik. Ezeket a különbözı alapvegyületeket és aktív csoportokat
tartalmazó mőanyagokat ioncserélı gyantáknak nevezik, és nemcsak a vízelıkészítésben
alkalmazzák. A vízelıkészítésben is használt ioncserélık vázanyaga leggyakrabban sztirolból és
divinil-benzolból készített óriásmolekula (kopolimer), amelyre az aktív (csereképes) csoportokat
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kémiai reakcióval viszik fel. Az ioncsere egyaránt alkalmas lehet pozitív és negatív ionok cseréjére
is. A kation cserélık negatív töltéső centrumot, rendszerint szulfo- (R-SO3–) vagy karboxilcsoportot (R-COO–), az anioncserélık pozitív töltéső centrumot, rendszerint amino - csoportokat
(R-NR3+, R-NH3+, ahol R alkil-csoportot jelöl) tartalmaznak. Ezekhez a gyantavázhoz kötött,
töltéssel rendelkezı fix centrumokhoz kötıdnek különbözı erısséggel a kicserélhetı pozitív- és
negatív töltéső ellenionok. A kationcserélı gyantákat leggyakrabban hidrogén- vagy nátrium-ionnal
telített formában, az anioncserélı gyantákat pedig hidroxid- vagy klorid-ionos formában
alkalmazzák a vízkezelésben. Ha csak a víz lágyítása a cél, a kation-cserélı gyanták nátriumra
cserélik a kationokat.
Ioncsere csak akkor jöhet létre, ha mind az aktív csoportoknál elhelyezkedı, mind az
oldatban levı ionok disszociált állapotban vannak. Az ioncsere nem azonos a fizikai adszorpcióval,
a folyamatban ekvivalens mennyiségő pozitív vagy negatív ionok cserélıdnek ki. Nem minden ion
cserélhetı egyformán könnyen, a kicserélıdés mértéke a koncentrációval növekszik.
Ioncserés vízlágyítás folyamata:
A vízlágyító tartályában található gyanta töltet felületére tapadt nátrium-ionok az átáramló
vízben lévı, keménységet okozó kálcium- és magnézium-ionokkal helyet cserélnek, vagyis a víz a
Ca- és Mg-ionok helyett a vízkeménység szempontjából közömbös Na-ionokkal dúsítva távozik a
készülékbıl. Ez a folyamat addig folytatódik, amíg a gyanta felülete teljesen telített lesz Ca- és Mgsókkal, ekkor a gyanta lemerül, a gyanta regenerálására van szükség. Regeneráláskor a készülék, a
tartályban lévı sóoldattal lemossa a gyantát, ezáltal a megkötött Ca- és Mg- ionokat leüríti a
szennyvíz lefolyóba, a felület pedig újra Na-ionokkal lesz telítve. A regenerálást a készülék
automatikusan elvégzi. Ez idı alatt a készülék vizet nem lágyít, ezért célszerő ezt éjszakára
ütemezni. A folyamat végén a berendezés újra képes lágyítani a vizet. A regenerálási periódus függ
a vízfogyasztástól és víz keménységétıl. Ez az érték helyes készülék választás esetén 3-8 nap között
van.
A lágyító-berendezések felépítése a kavicsszőrıkhöz hasonló. Hengeres, álló tartályok
tartalmazzák a 0,3–1,2 mm szemcsenagyságú ioncserélı töltetet, melyet valamilyen vízelosztó
rendszerre terített alapréteg tart. A jó hatásfokú lágyításhoz elengedhetetlenül szükséges, hogy a víz
elég hosszú ideig érintkezzék az ioncserélıvel, ami megszabja adott áramlási sebesség mellett az
oszlop minimális magasságát. A lágyítandó vizet felülrıl vezetik az ioncserélı oszlopra,
gondoskodva az egyenletes eloszlásról. Az ioncserélıre csak elızetesen tisztára szőrt, lebegıanyag-
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mentes vizet szabad rávinni, mert a finom eloszlású lebegı szennyezés az ioncserélı kapacitását
nagymértékben és rohamosan lerontja.
A víz teljes sótalanítása ioncserés vízlágyítással:
Az ioncsere folyamata alkalmas a víz teljes sómentesítésére is. A kationcserélı mőgyanták,
ha hidrogén formában vannak, a vízben lévı összes kationt megkötik, és helyettük egyenértékő
hidrogén-iont bocsátanak a vízbe. Ilyenkor a vízben lévő sók anionjaiból a megfelelő savak
képződnek. Ha a második lépésben anioncserélő műgyantával a vízben jelenlévő anionokat
a gyantához kötődő hidroxil-ionokra cseréljük, a vízben eredetileg jelen volt összes
sómennyiséggel egyenértékű hidroxil-iont juttatunk a vízbe. Ezt a kombinált eljárást
nevezik ionmentesítésnek vagy teljes sómentesítésnek. Az ioncsere során lejátszódó
folyamatok az alábbiak (5-19 – 5-32 reakciók):
Kation-csere:

Anion-csere:
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A teljes sótalanítással megfelelő üzemmenet mellett oldott anyagokat gyakorlatilag
nem tartalmazó víz állítható elő, ami a legszigorúbb követelményeket is kielégíti. Ebben az
esetben a kation-cserélő oszlop regenerálásához erős savra (HCl, H2SO4, HNO3), míg az
anion-cserélő oszlopok regenerálásához erős bázisra (NaOH) van szükség.
Mind a nátrium-, mind a hidrogén- és a hidroxil-cserélő gyanták csak addig tudják
feladatukat ellátni, amíg bennük a kicserélhető ionok megfelelő számban vannak jelen,
vagyis még nem merültek ki. Azt a (mol/l-ben kifejezett) ionmennyiséget, amely a gyanta
(nagy felesleggel végzett) regenerálása után teljes telítődésig megkötődik, illetve
kicserélődik, az ioncserélő teljes (elméleti) kapacitásának nevezik. A gyakorlatban az
ioncserélő hasznos kapacitásával szoktak számolni, mely megadja azt az ionmennyiséget,
amit egy liter ioncserélő anyag megkötni képes a lecserélni kívánt ionoknak az oszlopról
elfolyó oldatban történő megjelenéséig, azaz az áttöréséig. Az ioncserélő gyanta
mennyiségét literben szokás megadni. A gyantát ugyanis óvni kell a kiszáradástól, ezért
nedves állapotban, vagy víz alatt hozzák forgalomba. Tömege tehát nem mérhető. Az
ionmennyiséget vagy a száraz gyanta egységnyi tömegére, vagy inkább a duzzadt,
nedves gyanta egységnyi térfogatára vonatkoztatva adják meg.

A teljes sótalanító berendezés abban különbözik az ioncserés vízlágyító
berendezéstől, hogy a tartályok, csővezetékek, armatúrák, adagolóberendezések és
szivattyúk sav- ill. lúgállóak. Egyrészt ugyanis a kationcserélő gyantát savval, az
anioncserélőt lúggal kell regenerálni, másrészt a víz a kationcserélő után savas lesz, és
csak az anioncserélő után válik semlegessé. A tartályokat, csöveket keménygumi-, vagy
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műanyag bevonattal látják el, gumimembrános tolózárakat, kemény PVC armatúrákat,
műanyag vagy kerámia szivattyúkat, adagoló-berendezéseket használnak. A kation- és
anioncserélő oszlopokat sorba (blokk-kapcsolás), vagy párhuzamosan (körkapcsolás)
kapcsolják. A szükséges vízmennyiségtől függően egy lépcsőben (1 kation + 1 anion)
vagy több lépcsőben váltakozva több kation- és több anioncserélő oszlopon viszik
keresztül

a

vizet.

A

kevert

ágyas

ioncserélőkben,

amelyeket

utolsó

fokként

alkalmazhatnak, az anion és kationcserélő gyanta egy oszlopban van összekeverve, tehát
az ilyen oszlop végtelen sok igen kis egység sorozatának tekinthető. A kation-cserélő és
az anion-cserélő oszlop közé hideg gáztalanítót szoktak beállítani a kation-cserélőben
keletkezett H2CO3 megbontása, ill. a felszabaduló CO2 eltávolítása céljából. Ezzel az
anioncserélőt nagymértékben tehermentesítik. Az ioncserés vízlágyítással történő teljes
sótalanítás folyamatát az 5.2. ábra mutatja be.

5.2. ábra: A víz teljes sótalanítása ioncserével

136

5.1.5. A keménységet okozó sók kiválásának megakadályozása vegyszerekkel, ill. a víz
mágneses kezelésével
A csapadék kiválás vegyszeres úton történő megakadályozására poli-foszfátokat,
ill. nátrium-metafoszfátot adagolnak a vízhez, amelyek a Ca2+- és Mg2+-kationokkal a
vízben tökéletesen oldódó komplex vegyületet adnak (5-33 reakció):

Ugyanígy reagálnak a Mg2+-ionok is.
A vízlágyítás megvalósítására -kisnyomású, kis teljesítményű kazánoknál, de főképpen a
mélységbeli

kemény

vizek

csővezetékei

„vízkövesedésének”

megakadályozására-

hatásos fizikai módszer a víz mágneses kezelése. Ha a vizet erős mágneses mezőn
vezetjük

keresztül,

akkor

a

nagy

dipólus-momentumú

vízmolekulák

nagyfokú

polarizálódásuk következtében a CaCO3 kristályosodását megzavarják, lerakódott vízkő
nem képződik.
5.2. Membrántechnikai vízkezelés
Az ozmózis jelensége biológiai tanulmányainkból ismert. Ha két térrészt (sejtet),
amelyekben különböző koncentrációjú oldat található, félig áteresztő membrán (sejtfal)
választ el, amelyen keresztül az oldószer molekulák szabadon, de az oldott anyag nem
tud áthaladni, a koncentrációkülönbség a két oldat között azáltal igyekszik kiegyenlítődni,
hogy az oldószer a kisebb koncentrációjú oldatból a nagyobb koncentrációjú oldatba
diffundál, amely miatt ott a nyomás megnő. A hajtóerő az ozmózisnyomás, mely
függvénye az oldószer és az oldott anyag típusának, valamint a koncentrációnak. Amikor
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az ozmózisnyomás megszűnik, az eredmény az ozmotikus egyensúly, amikor a
membránon keresztüli nettó áramlás nulla.
Az ozmózis következtében az oldat folyadékszintje emelkedik, a koncentrációja csökken.
A folyadékszint a csőben addig emelkedik, ameddig a hidrosztatikai nyomás egyenlővé
nem válik az ozmózisnyomással (5-4):

Az összefüggésben π az ozmózisnyomás (Pa), ρ az oldat sűrűsége, kg/m3, g a nehézségi
gyorsulás (9,81 ms-2), h a folyadékoszlop magassága (m).
A fordított ozmózis (angolul reverse osmosis = RO) alkalmazásakor a töményebb
oldatban az ozmotikus nyomásnál nagyobb nyomást alkalmazunk, aminek hatására az
oldószer a töményebb oldatból a hígabba vándorol. Az ozmózis és fordított ozmózis
jelenségének értelmezését mutatja be az 5.3. ábra.

5.3. ábra: Az ozmózis és a fordított ozmózis jelenségének értelmezése
Az ozmózisnyomásnak fontos gyakorlati jelentősége van pl. az élő szervezetekben.
A növényi és állati sejtek jelentős része vizes oldat, melyet olyan féligáteresztő
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(szemipermeábilis) hártya vesz körül, ami a vizet átengedi, a nedvekben oldott más
anyagokat nem. Vízbe helyezve a sejtet az ozmózisnyomás következtében a víz behatol a
sejtbe, a sejt megduzzad, esetleg szét is szakad. Ilyen folyamat eredménye pl. az érett
gyümölcsök széthasadása sok eső esetén. A növényi nedvek ozmózis nyomása a 20 bart
is elérheti. Ez teszi lehetővé, a nedvesség – s vele együtt a tápanyag – felszívódását a
magas növények csúcsáig. Az állati és az emberi szövetek sejtjeiben az ozmózisnyomás 8
bár körüli, s a szervezet igyekszik ezt állandó értéken tartani. Az állati sejteknek rugalmas
a sejtfaluk, de ha azokat a sejtnedvnél kisebb ozmózisnyomású (hipotóniás) oldatba
helyezzük, megduzzadnak, esetleg szétpattannak. Ha viszont a környező oldat
ozmózisnyomása nagyobb (hipertóniás), akkor a sejt vizet veszít és zsugorodik. A túl sós
ételek azért okoznak szomjúságot, mert a szervezet vízfelvétellel igyekszik a nagy
ozmózisnyomás hatását csökkenteni. Az emberi szervezet sejtjeinek oldatai a 0,9 tömeg
% nátrium-klorid oldattal azonos ozmózisnyomásúak (izotóniás oldatok), ezért használnak
ún. fiziológiás NaCl-oldatot injekcióhoz, infúzióhoz és a gyógyászat más területén. Nagyon
fontos a szerepe az ozmózisnak a vér tisztítása, a hemodialízis terén. Az dializátor nevű
szűrőben kering a vér, a szűrőben levő speciális kapillárisok külső oldalán pedig egy
testhőmérsékletre felmelegített, a vérnek megfelelő összetételű speciális sóoldat, az ún.
dializáló oldat, és ebbe jutnak át a két teret elválasztó membránon keresztül a vérből a
salakanyagok. A sóoldat állandóan cserélődik, és mindig magával viszi, kimossa a
méreganyagokat.
A mesterséges úton előállított, a sejthártya működési elvét követő elválasztó „falat”
membránnak nevezzük, melynek anyaga különböző lehet. Kezdetben vékony celofánt
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használtak, ma a sokkal jobb szintetikus membránokat (poliszulfon, poliakril-nitril stb.)
részesítik előnyben. Az 5.4. ábra szemléletesen mutatja be hogy a féligáteresztő, sárga
színű membránon csak a kisebb méretű részecskék juthatnak át.

5.4. ábra: A membránok mőködése elve
Az egyszerű átfolyó rendszerű szűrés a káros anyagoknak csak egy részét távolítja
el. Sajnos a forralásnál csak a baktériumok pusztulnak el, a vírusok és vegyi anyagok,
nehézfémek a vízben maradnak. A klórozás fertőtleníti a vizet, de az emberi szervezetre
gyakorolt hatása nagyon káros és kellemetlen ízű és szagú lesz a víz. A hagyományosnak
számító víztisztítási eljárások tehát jól használhatók amikor a mosó- fürdővíz tisztításáról
van szó. Amikor azonban az ivóvízen keresztül közvetlenül az egészségünk a tét, ill. az
alkalmazott ipari technológiában a nem kívánatos mikro- szennyeződésektől teljesen
tisztított víz előállítása a cél, egyre inkább elterjedőben van, hogy a hagyományos
víztisztítási

módszereket

membrántechnológiai

műveletekkel

is

kombinálják.

A

gyakorlatban gyakran alkalmazzák a hagyományos szűrőfelületek pórusméreténél
nagyságrendekkel kisebb mérettartományokban működő membrán műveleteket, mely
szűrési/elválasztási módszerek részecskeméret-tartomány szerinti csoportosítását az 5.5.
ábra mutatja be.
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5.5. ábra: Szőrési/elválasztási módszerek részecskeméret-tartomány szerinti csoportosítása
Számos ipari technológia - pl. a víz teljes sótalanítása, klór gyártás- elméleti alapját
képezi az ozmózis jelensége és vele összekapcsolódva a diffúzió folyamata. Napjainkban
elterjedt a víz mikro-szennyeződéseinek eltávolítására alkalmas fordított ozmózissal
történő kezelése, de az 5.5. ábrának megfelelő mérettartományú anyagi rendszerek
elválasztására alkalmas lehet a mikro-szűrés (CFM), az ultraszűrés és a nano-szűrés is.
Az 5.6. ábra szemléletesen mutatja a membrán-szeparációs elválasztási műveletek közötti
különbséget; amíg a mikroszűrő membrán részecskék vagy kollodiálisan oldott
szuszpenziók elválasztására szolgál, az ultraszűrők alkalmazásával nagy méretű szerves
vegyületek is (fehérjék, vírusok és baktériumok, olajok és zsírok) kinyerhetők a
rendszerből.
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5.6. ábra: A legfontosabb membrán szeparációs mőveletek alkalmazhatósága
Az 5.6. ábra is alátámasztja, hogy a leghatékonyabb elválasztási módszer a
fordított ozmózis, amely a legkisebb részecske-méret tartományban is megbízhatóan
működik.
5.2.1. A fordított ozmózis elvén mőködı vízkezelés
A fordított ozmózis elvén működő technológia alkalmazásával a rendkívül kisméretű
szennyeződések eltávolításán túl a vírusok és baktériumok mérettartományába eső
komponensektől is megszabadulhatunk.
A baktériumok mérete 0,2 - 1 mikrométer, a vírusok mérete 0,02-0,4 mikrométer,
a fordított ozmózis elvén működő szűrő nyílása: 0,0001 mikrométer (5.7. ábra).
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5.7. ábra: A baktériumok méretének és a membrán résméretének összehasonlítása
A fordított ozmózissal működő víztisztító tehát olyan szűrőnek fogható fel, amelynek
a nyílásainál a baktériumok 1000-szer a vírusok 100-szor nagyobbak, így azok a szűrőn
nem tudnak áthatolni, visszamaradnak. A membránok üreges szálai milliárdnyi
mikroszkopikus

pórust

tartalmazó

felülettel

rendelkeznek,

ezen

pórusok

mérete

ezredrésze az emberi haj átmérőjének (5.8. ábra). A pórusok fizikai gátként
megakadályozzák a szennyeződések átjutását, ugyanakkor a tiszta víz molekulákat
átengedik.

5.8. ábra: A membránfelület elektronmikroszkópos felvétele
A fordított ozmózis elve alapján működő berendezésekben a kezelendő, két vagy
háromszorosan előszűrt vizet a membránházba juttatjuk, és így a speciálisan szerelt,
felcsévélt membránok közé kerül. A félig áteresztő (cellulóz vagy műgyanta alapú)
membránon az ozmózisnyomásnál nagyobb nyomással (a víz sótartalmától függően
néhányszor tíz bar nyomás) átpréseljük, azaz a vizet a töményebb (szennyezett) oldatból
vezetjük a tiszta vízbe. A víz tisztítására kialakított membránok mentén a tisztítandó víz
állandó mozgásban van, ami folyamatosan eltávolítja a membrán felületén lerakódó
szennyeződéseket. A művelet során a szennyezett víz permeátumra és koncentrátumra
válik szét.
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-

Permeátum: a tiszta víz, mely a membrán pórusain átjutva nyomását veszítve, a
központi csövön összegyűlve szabad kifolyással távozik a gyűjtőtartályba.

-

Koncentrátum: a membrán felületén palástirányban végigszaladó, szennyeződésben
egyre nagyobb töménységű víz, a belépéskor tapasztalt nyomás értéken a membrán
túloldalán távozik.

A műszaki életben gyakran alkalmazott fogalom a „permeát kitermelés” és a
„sóáteresztés”, melyek az alábbi képletek szerint definiálhatók (5-5 és 5-6):

A tisztításnak ez a módja minden egyéb módszernél hatékonyabb, hiszen a membrán
tulajdonságaiból adódóan a szűrő eltávolítja a baktériumoknál ezerszer kisebb
szennyeződéseket is a vízből (5.9. ábra).

5.9. ábra: A membrán működési elve
A fordított ozmózis jelenségén alapuló szűrő tehát öntisztuló, nem halmozódnak fel
annak felületén szennyeződések, mint egy átfolyó rendszerű szűrőben (5.10. ábra).
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5.10. ábra: A membránok öntisztuló folyamata
A fordított ozmózist legelőször a haditengerészetnél használták a sós tengervízből
ivóvíz előállítására. A 60-as években a hidegháború idején tovább fejlesztették az eljárást
a vegyi, biológiai és radioaktív hadviselés esetén keletkező szennyeződések kiszűrésére.
A 70-es években műanyagipar fejlődése a membránok előállításában lehetővé tette a
fordított

ozmózisos

víztisztítás

bevezetését

a

háztartásokban

is.

1991-ben

az

öbölháborúban az amerikai hadsereg 8000 db fordított ozmózis elvén működő membrános
készüléket használt az ivóvíz előállítására. Ma az USA-ban és az arab országokban az
ezen eljárással előállított ivóvizet magasabb áron lehet értékesíteni, mint az ásványvizet.
A membrán műveletekhez alkalmazhatók csőmembránok (5.11. ábra), ahol a membrán
síkfelületként van kifeszítve a csőben, azonban a folyamatos fejlesztések következtében
olcsóbb és megbízhatóbb membránelemeket alakítanak ki, amelyek egyre kisebb belépő
nyomással egyre jobb kihozatalt biztosítanak. A membránokat helyigényük mérséklése
céljából leggyakrabban feltekert állapotban, ún. spirálelemekben építik be (5.12. ábra).
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5.11. ábra: A csőmembrán működésének elve
Permeátum

Összenyomódás gátló elem
Központi perforált csı

Koncentrátum

Feladó csatorna távtartó
Membrán + hordozó
Nyersvíz

Lezárt szél (ragasztott)
Külsı réteg távtartó
Membrán + hordozó

5.12. ábra: spirális kiképzésű membránelem
A gyakorlati megvalósítás során a műszaki berendezésekben a membránszálakat (5.13.a
ábra) modulokba rendezve (5.13.b ábra) alakítják ki a víztisztításra alkalmas technológiai
sorokat (5.13.c ábra).

5.13. ábra: A fordított ozmózis alapján működő víztisztítás gyakorlati megvalósítása
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A kezelendő víznek előkezeltnek kell lennie, nem tartalmazhat lebegő és szerves
szennyeződéseket, mert azok a membránt eltömik. Túl kemény víz esetén a fordított
ozmózist egy nátrium-ciklusban működő ioncserélő gyantás kezelés előzi meg, mert
enélkül a fordított ozmózis során egyre töményedő szennyezett vízből kiváló sók a
membrán pórusait eltömhetik. A nátrium-sók viszont jól oldódnak, még tömény oldatukból
sem válik ki só.
Kétfokozatú fordított ozmotikus rendszereket ott alkalmaznak, ahol a permeátum
minőségével szemben fokozott követelményeket támasztanak. Ez elsősorban a
gyógyszeriparban, kórházakban, „tisztagőz” előállító üzemekben és laborokban fordul elő.
Itt az első fordított ozmózisból származó "nyerspermeat" egy második fokozatra van
vezetve, ahol még egyszer kezelik. Ezen a módon el lehet érni 1-5 µS/cm közötti maradék
vezetőképességet (vízminőségtől függően). A kétfokozatú fordított ozmózis rendszerek
egy vízelőkészítő egységből, két fordított ozmózis fokozatból és egy permeát tárolóból
állnak (steril levegőztetéssel). Az előkészítés itt is egy szűrésből és egy vízlágyításból áll.
Ioncsere helyett a keménység stabilizálás is szóba jöhet. Vas- és mangántalanítás, vagy
klórcsökkentés a vízminőségtől függően szükséges.
A

fordított

ozmózis

alapegységekből

berendezések

állnak:

membránelemekkel,

mérő-

előszűrő,
és

a

teljesítménytől

nagynyomású

irányítástechnikai

függetlenül

szivattyú,

elemek,

a

következő

nyomócsövek

nyomástartó

a

rendszer,

kapcsolószekrény.
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5.2.2. Egyéb membrán-szeparációs mőveletek
Mikroszűrés (CFM)
A mikroszűrés (angolul: Crossflow-Mikrofiltration = CFM) egy speciális technológia
a folyadékok szűrése területén. A elválasztandó anyagok tangenciálisan áramlanak végig
a membránon. A szűrletet derékszögben vezetik le. A szűrendő közeg így nem közvetlenül
préselődik át a membránokon, hanem átfolyik a membránok között. Az áramoltatás ezen
módja tisztítja a membránt és az élettartamát megtöbbszörözi. A mikroszűrő membránok
részecskéket vagy kollodiálisan oldott szuzpenziókat választanak el. Pórusméretük 0,0510 µm között van.
Ultraszűrés
Az ultraszűrés nagy méretű szerves vegyületek (fehérjék, vírusok és baktériumok,
olajok és zsírok) leválasztására szolgáló eljárás. A fordított ozmózissal ellentétben ez az
eljárás nem alkalmas a sók visszatartására. A membránok igazi pórusokkal rendelkeznek,
szűrőképességük függ a modulgeometria kivitelétől, a membránok közötti áramlási
viszonyoktól és a víz alkotóelemeitől. Hasonlóan a többi membrán eljárásokhoz az
ultraszűrésnél is tangenciális áramlási viszonyok uralkodnak a lerakódások elkerülése
érdekében.
Nanoszűrés
A nanoszűrő-berendezések, mint az összes membrántechnológián alapuló
rendszerek az alábbi fő komponensekből épülnek fel: nagynyomású szivattyú,
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nyomócsövek

nanoszűrő

elemekkel,

mérés

és

irányítástechnikai

berendezések,

nyomástartó edények és kapcsolószekrény. A tisztítórendszerek így a víz előkezelésből, a
tulajdonképpeni nanoszűrőből, és egy nyomásfokozóval ellátott pufferből állnak. Általában
az előkezelés egy szűrőfokozatból és egy vízlágyításból áll. Egyes esetekben a
vízlágyítást helyettesítheti egy keménységstabilizáló vegyszeradagoló rendszer. Egyéb
előkezelési eljárások, mint pl. vas- ill. mangántalanítás, klórtalanítás, a kezelendő víz
minőségi paramétereinek ismeretében válhatnak szükségessé. A nanoszűrők ionszelektív
tulajdonságainak köszönhetően fő felhasználási területük az ivóvíztisztítás és a vizek
sótalanítása. Az eljárás lehetővé teszi az említett felhasználási területeken a részbeni
sótalanítást is.
5.3. Teljesen sótalanított (ionmentes) víz elıállításának részletes technológiája
Nagyobb vegyipari vállalatoknál külön üzemrészben történik a kazántápvizek, ill. a
technológiához szükséges teljesen sómentes (ionmentes) vizek előállítása [15].
Nyersvízként a lágyvíz medencében tárolt, már előlágyított vizet alkalmazzák, melyet egy
szivattyúrendszer segítségével, megfelelő nyomással

az

ionmentes

víz

előállító

üzemrészbe továbbítanak. A már meszes lágyítás és szűrés által előkezelt víz közepes
sótartalmú, szükség szerint a hőcserélő készülékre érkezik. A külső környezeti
hőmérséklet függvényében változik az érkező lágy víz hőfoka, mely akkor optimális, ha
17-28 C° között van. Ez alatti hőmérséklet esetén szükséges a melegítés. Ekkor a víz egy
részét lemezes hőcserélőn vezetik át, melyet a fordított ozmózis egységből elfolyó
koncentrátumának hőjével melegítenek elő, majd a megfelelő hőfokot csőköteges
hőcserélőben állítják be 4 báros gőzzel.
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A megfelelő hőmérsékletű kezelendő víz a kation-cserélőkre kerül, ahol a
készülékben lévő gyengén savas ioncserélő gyanta segítségével a vízben lévő hidrogénkarbonátokhoz kapcsolódó fém-ionok (Ca2+, Mg2+) hidrogén-ionra cserélődnek ki
(dekarbonizálás). A dekarbonizáló egység 3 db ioncserélő oszlopból áll, amiből két
ioncserélő párhuzamosan üzemeltethető. Ha egy üzemben lévő ioncserélőn elérik a
kimerülési értéket, azt sósav-oldattal regenerálni kell.
Innen a víz a kigázosítóba kerül (CO2 - gáztalanító), melynek a feladata, a vízben
lévő szabad szén-dioxid eltávolítása. Ez úgy történik, hogy a vizet töltetes oszlopon
oszlatják szét, mellyel -ventillátor segítségével- ellenáramban levegőt áramoltatnak. Az
érintkeztetés során a víz telítődik oxigénnel, a szén-dioxid pedig távozik a rendszerből. A
kigázosítóból távozó vízben még megmaradó szén-dioxid megkötéséhez NaOH-ot
adagolnak a szükséges pH eléréséhez.
Az így kezelt víz a fordított ozmózis blokkokra jut, ahol a sótalanítandó oldatból
eltávolításra kerülnek a sótartalmat növelő további komponensek, aminek eredményeként
nagyon alacsony sótartalmú permeátot nyernek, amit aztán medencében tárolnak. A
hőmérsékletnek jelentős szerepe van a művelet során. Növekvő betáplálási víz
hőmérséklettel párhuzamosan emelkedik a fordított ozmózisban előállított termékvíz
teljesítménye (1 C° hőmérséklet emelkedést kb. 2% teljesítménynövekedés kísér). 30 C°os felső hőmérséklet érték elérése után azonban további teljesítmény-növekedés nem
történik. Magasabb üzemi hőfoktól pedig fellép a membrán öregedés jelensége, melynek
következtében ellentétes hatású termékvíz kapacitás csökkenéssel kell számolni. Az
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előkezelt víz (amely megfelelő pH-val, hőmérséklettel rendelkezik, szerves anyagoktól,
mikroorganizmusoktól, valamint oxidatív anyagoktól mentes) nagy nyomású szivattyún
keresztül jut el az előszűrőkhöz. A finomszűrő az 5 µm-nél nagyobb részecskék
eltávolítására szolgál. A félig áteresztő membránokat tartalmazó RO (fordított ozmózis)
berendezés moduljait, nagy nyomású szivattyúk segítségével táplálják az előkészített
vízzel. Az üzemi nyomást 14 bar, ami biztosítja hogy a vízáram egy része (permeátum)
sótalanítva legyen. A megmaradó vízáram (koncentrátum) a betáp víz sóit koncentrált
alakban tartalmazza. A membránkárosodás elkerülése érdekében a nagynyomású
szivattyú nyomóvezetékében nyomásérzékelő van beszerelve, mely megfelelően nagy
nyomás elérésekor a szivattyút kikapcsolja. A modulok permeátja gyűjtő vezetékbe folyik,
amely egy vezető képességmérő (permeát sótartalmát méri), és egy visszacsapó
szelepen keresztül a permeát tartályba torkollik.
A membránok tisztítása bizonyos körülménynek között szükségessé válhat. Gyakorlatilag
minden vízben léteznek olyan anyagok, melyek a membránok elzárásához vezethetnek
(nehézfém- hidroxidok, alumínium-szilikátok, kolloidok, szerves- és bakteriális eredetű
anyagok).
A permeát tartályból a vizet szivattyúrendszer nyomja a kevertágyas ioncserélő
készülékekre, amelyben erősen savas kation- és erősen lúgos anion-cserélő gyanta
tárolható összekevert állapotban, és itt végbemegy a víz teljes sótalanítása. A kevertágyas
ioncserélőben lejátszódó folyamatok (5-34- és 5-35 reakciók):
Kation-cserélő elemek:
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Anion-cserélő elemek:

Az ioncserélő oszlopról távozó víz 0,2 µS/cm értékű vezetőképességének túllépése
után a kevertágyas ioncserélő automatikusan regenerálódik. A kationcserélő gyantáját
sósavval az anioncserélő gyantáját lúggal regenerálják.
Az ily módon előállított vizet tartályokban tárolják, és szivattyúk segítségével
juttatják az elosztást végző üzemrész felé.
5.4. Szennyvízkezelés
A felhasználás során az ivóvíz és az iparvíz is szennyeződik, ezért a felhasználás
helyéről el kell vezetni. A szennyvízelvezetés a felhasználási helytől távolabbra épült
szennyvíztisztítóba csővezetéken (csatornában) történik, ahol a szennyvizet a hatóságilag
előírt minőségűre kell tisztítani (majdnem ivóvíz minőségűre), olyanra, amely már
visszavezethető a természetes vízforrásokba.
A szennyvízszolgáltatás a vízellátáshoz hasonlóan több részfolyamatból áll, mely
magába foglalja a szennyvizek elvezetését, tisztítását, a szennyvíziszap elhelyezését és
újrafelhasználását. A környezet az így kezelt szennyvíztől nem károsodhat [14].
A szennyvíz gyűjtésén és szállításán olyan csőhálózat működtetését értjük,
amelyben

a

szennyvíz

a

fogyasztói

helyről,

egy

meghatározott

helyre,

a

szennyvíztisztítóba jut. A szennyvízhálózat élettartamának meghatározása miatt a
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csőhálózat anyagának megválasztása nagyon fontos, még az ivóvízhálózat építésénél is
fontosabb. Szigorúbb előírása miatt kivitelezése nagyobb gondosságot követel. A rosszul
szerelt csőkötéseken ugyanis a szennyvíz a környezetébe szivároghat (exfiltrál),
ugyanakkor magas talajvíz esetén a szennyvíz bekerülhet a vezetékbe (infiltrál).
A szennyvíz tisztítása az egész folyamat legbonyolultabb része. A szennyezettség
mértéke és mennyisége napszakonként, és technológiánként változhat. A tisztítás módját
ezért ehhez kell igazítani. A szennyvíz tisztításának sorrendje: mechanikai-, biológiai- és
kémiai- tisztítás. A technológia során leválasztott szennyvíziszap további kezelésre szorul.
Végeredményét az iszapot, vagy szerves anyagot a mezőgazdaságban használják fel
vagy kijelölt lerakóhelyeken (depóniában) helyezik el, a megtisztított víznek pedig
visszavezethetőnek kell lenni a természetes vízforrásokba (tavakba, folyókba) (5.14.
ábra).

5.14. ábra: Tisztítandó- és megtisztított szennyvizek
5.4.1. Vízszennyezık csoportosítása
A vizek szennyezőanyag tartalmának csoportosítása számos szempont szerint
történhet. Mi a teljesség igénye nélkül csak a legfontosabbakat említjük meg.
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Vízszennyezők csoportosítása jellegük és hatásaik alapján
-

Szuszpendált anyagok: szerves és szervetlen anyagokból álló finom szemcsés
anyagok, például a folyók partvonala mentén lerakódó iszap.

-

Színt és zavarosságot okozó nehezen bontható anyagok.

-

Olajok és úszó anyagok: esztétikailag kellemetlenek, meggátolják a víz
oxigénfelvételét.

-

Toxikus vegyületek.

-

Biológiailag nehezen, vagy egyáltalán nem bontható anyagok (például szerves
mikro-szennyezők: potenciális karcinogén hatásúak)

-

Oldható szerves anyagok: az oldott oxigén hiányának növekedését eredményezik a
felszíni vizekben. Többnyire a vízellátásban íz- és szagrontó hatásúak.

-

Oldott szervetlen vegyületek, hőszennyezés; jelentősen módosítják a vízi
életfeltételeket.

-

Savak és lúgok.

-

Tápanyagok: nitrogén, foszfor, melyek a felszíni vizek eutrofizációját okozzák,
amikor a szennyvízben lévı foszfor és nitrogén túl nagy mennyisége a víz elalgásodásához
vezet.

-

Kórokozó szervezetek (baktériumok, gombák, vírusok, férgek stb.), melyek az élő
szervezetek fertőzéses megbetegedéseit idézhetik elő.

Szennyvizek csoportosítása eredetük szerint
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-

Kommunális vagy háztartási szennyvíz: amelyben a felmosóvíz, mosóvíz, fürdővíz,
ételmaradék, széklet, vizelet, stb. található. Fő jellemzője a nagy mennyiségű
szervesanyag-tartalom, és a nagy tömegű mikroorganizmus. Ez a szennyvíz két
okból veszélyes: egyrészt a szerves anyagok bomlása során lecsökken a víz oldott
oxigén tartalma, másrészt a mikroorganizmusok közvetlen fertőzési veszélyt
jelentenek a környezetre.

-

Ipari és mezőgazdasági szennyvíz, amely összetétele üzemenként változhat.
Tisztításuk az adott üzemnek megfelelően speciális feladat. Az ilyen eredetű
szennyvizeknél a cél nemcsak a víztisztaság-védelem biztosítása, hanem az
értékes hulladék-anyagok visszanyerése is. Az ipari eredetű szennyvizek további
felosztása iparágak szerinti bontásban:
o Szénhidrogén tartalmú: olajfinomítók, vegyipari alapanyagot gyártó üzemek
o Nehézfém tartalmú: fémfeldolgozó üzem, galvanizáló üzem, elektrolizáló
üzemek
o Zsír- és fehérjetartalmú: tejipari üzem, vágóhidak, húsfeldolgozók
o Oldott szerves anyagok: festék- és gyógyszer gyárak
o Szinezékek, szénhidrátok: textilfestı üzemek, cellulózgyára, cukorgyárak
o Lebegıanyag tartalmú: papírgyárak, fémfeldolgozó üzemek, bányavizek
o Sótartalmú:

Hıerımővek, bányavizek

o Mezıgazdasági szennyvíz
Az ipari szennyvizek osztályozását a környezetre gyakorolt hatásuk szerint az 5.1 táblázat
tartalmazza.
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5-1. táblázat: Ipari szennyvizek osztályozása

A szennyvizek kellemetlen szagát okozó fontosabb források
A szennyvizek kellemetlen szagát okozó legfontosabb vegyületeket, azok eredetét az 5-2
táblázat foglalja össze.

5-2. táblázat: A szennyvizek szagát okozó főbb vegyületek

5.4
5.4.2. A szennyvíz tisztítás folyamata
A szennyvíztisztítás feladata a szennyező anyagok olyan mérvű eltávolítása, hogy a
vízben maradó szennyezéseket a befogadóul szolgáló természetes víz öntisztító ereje
képes legyen lebontani, és a vízhasználat lehetősége se csökkenjen. A szennyvíz tisztítási
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módja nagymértékben függ a szennyvíz jellegétől. Legegyszerűbb a helyzet, ha a
szennyvízből csak a lebegő szennyezést kell eltávolítani, mert ilyenkor ülepítésen, esetleg
szűrésen kívül más tisztítási műveletre nincs szükség [15].
Elsődleges, mechanikai tisztítás:
Ez a technológiai lépés magába foglalja a durva szennyeződések megfogását,
rácson, homokfogón, a lebegő anyagok lefölözését olaj és zsír lefölözőn, továbbá kémiai
derítést [Fe(OH)3, vagy Al(OH)3], és a derítőszer eltávolítását.
Másodlagos, biológiai tisztítás:
A szennyvizekben található szerves anyagok lebontása kémiai oxidációval (pl.
nedves oxidáció) is történhetne, de a folyamat rendkívül bonyolult, rengeteg melléktermék
keletkezik. A szennyvizek szerves anyag tartalmának eltávolításának hatékony módszere
a baktériumok élettevékenységét kihasználó biológiai úton történő tisztítás. Ilyenkor az
élővízben lejátszódó mikrobiológiai lebontási folyamatot valósítjuk meg ellenőrzött
reaktorokban, mesterséges tározókban úgy, hogy a szerves anyagok lebontását végző
mikroorganizmusok számára a lehető legjobb körülményt teremtünk (levegő beadagolás,
foszfát-pótlás). Ily módon a mikroorganizmusok irányított tevékenysége hasznosul. A
biológiai tisztítók általában aerob (levegő jelenlétében) körülmények között működnek, de
megfelelő baktérium-kultúrával anaerob (levegőtől elzárt helyen lévő) szennyvízlebontó
reaktorok is dolgoznak. A technológiai folyamathoz tartozik az állandóan növekvő
mikroorganizmus tömeg (eleven iszap) fokozatos eltávolítása, pl. szűréssel. A biológiai
szennyvíztisztító nyersanyaga a szennyvíz lebegő-, kolloid- és oldott szerves anyaga. A
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reakciótermék

a

baktérium-szaporulat,

továbbá

különböző,

pl.

fűtőgázként

újrahasznosítható gázok (CO2, CH4, H2S, NH3, N2).
A biológiai szennyvíztisztításban reaktorokat (ún. fermentorokat) használnak. A szilárd
fázis elválasztására általában ülepítőket, flotálókat, vagy centrifugákat alkalmaznak. A
biológiai szerves anyag lebontás során a darabos és kolloid szennyezések a baktériumok
testén kívül ható exoenzimek hatására hidrolizálódnak, elfolyósodnak. Ezután a
baktériumok a hidrolizált, valamint az eleve oldatban lévő szerves anyagokat a sejthártyán
keresztül testükbe felveszik, a sejten belül részben oxidálják, részben saját testanyaguk
építésére hasznosítják. A folyamat pH optimuma 6,5 - 8,0 közötti érték. A baktériumok
szaporodásához szükség van ásványi tápanyagokra, nitrogén- és foszfor-vegyületekre. Ha
a szennyvíz nem tartalmaz elég ásványi tápanyagot, azok pótlólagos adagolása
szükséges, például ammónium-foszfáttal. A biológiai tisztításra alkalmas berendezés
típusokat az alábbiakban mutatjuk be.
-

Eleveniszapos
tekinthetők,

berendezések:

mivel

működésük

folytonos

táplálású

szempontjából

aerob

fermentoroknak

elengedhetetlen

feltétel

a

mesterséges oxigén-bevitel. A mechanikai szennyezőktől megtisztított szennyvízbe
finoman eloszlatott levegőt vezetnek be és keveréssel megakadályozzák az iszap
leülepedését. Az iszapelevenítés során pelyhek képződnek, amelyekben a
baktériumok elszaporodnak és az abszorbeált kolloid- és oldott anyagokat saját
testük felépítésére használják fel. A különböző kiképzésű berendezésekben a
tartózkodási idő 8-15 óra. Az iszapelevenítőből elvezetett szennyvizet utóülepítőkön
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vezetik keresztül, ahol leválik az élő baktérium-tömeget tartalmazó eleveniszap. Az
iszap egy részét visszaadagolják a fermentorokba a baktérium-tartalom állandó
szinten tartása céljából, a fölösleg pedig, abban az esetben ha az nem toxikus vagy
fertőzött, égetésre, rothasztásra, esetleg szerves trágyaként értékesítésre kerül.
Ezek a rendszerek minden, biológiailag bontható szerves anyagot tartalmazó
szennyvíz tisztítására alkalmazhatók, ha azok nem tartalmaznak az eleveniszapra
nézve ártalmas koncentrációban mérgező nehézfémet, cianidot. A rendszer
megfelelő méretezés esetén a térfogati (vízhozam) és biológiai túlterhelésekre sem
érzékeny. Ennek oka, hogy a terhelés növekedésével az eleveniszap lebontási
sebessége is nő egy határértékig.

A farmentor kialakítása történhet mérettől

függően vaslemezből vagy vasbetonból.
-

A csepegtetőtestes berendezés: A csepegtetőtestes biológiai szennyvíztisztításnál
a betáplált szennyvíz szakaszosan vagy részlegesen elborítja az inert töltőanyag
(bazalttörmelék, üreges PVC-testek) nagy felületén megtelepedett biológiai hártyát.
A biológiai hártyában élő baktérium-kultúra bontja le a szennyvíz szerves anyagát.
A lebontáshoz szükséges oxigént a töltőanyagon keresztül áramló levegő biztosítja.
Megfelelő működési feltételek biztosításával –a csepegtetőtest hatékony működése
esetén- a rendszerből távozó szennyvíz bomlásra hajlamos anyagokat már nem
tartalmazhat. A hártya vastagsága kb. 3 mm, a kielégítő levegőáram biztosításához
40 %-os hézagtérfogat szükséges. A tisztítandó szennyvíz nem tartalmazhat nagy
mennyiségű lebegőanyagot és zsíros, olajos szennyeződést. Az optimális pH
tartomány 6,5–7,5 között van. A csepegtetőtestekre bocsátott szennyvízben a
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legkedvezőbb tápanyag összetétel BOI5:N:P = 100:5:l. A csepegtetőtestes eljárást
általában sörgyári, tejipari szennyvizek szervesanyag-tartalmának csökkentésére
használják.
Minden biológiai szennyvíztisztító eljárás hatásfoka nagyban függ a szennyvíz
hőmérsékletétől; emelkedése elősegíti, csökkentése gátolja a szerves anyag lebontást.
Harmadlagos, (fizikai(fizikai-kémiai) tisztítás:
A szennyvíztisztítás befejező fázisában a cél a vízben maradt további szennyező
anyagok fizikai, kémiai, ill. fizikai-kémiai úton történő eltávolítása. Például az ammónia- és
baktérium-mentesítés történhet klórozással, az íz-, szín- és szaganyagok eltávolítására
aktívszenes adszorpciót alkalmaznak, a víz sótalanítását ioncserével végzik.
A szennyvíztisztítás általános folyamatábráját az 5.15. ábra mutatja be.

5.15. ábra: A szennyvíztisztítás általános folyamatábrája
A települési kommunális szennyvizek tisztítása
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A kommunális szennyvizek hagyományos tisztítása a nem oldott szennyezők
mechanikus

elválasztásából,

mikroorganizmusok

által

ill.

az

lebontható

oldott,

vagy

szerves

finoman
anyagok

elosztott

szennyezők,

lebontásából

áll.

A

csatornahálózatból a szennyvíz a tisztítótelep mechanikai tisztítási fokozatába kerül,
amelyben először a rácsszemetet és a homokot fogják ki. A homokfogó a nehéz,
szemcsés ülepedő anyagokat választja le. Az adott áramlási sebesség mellett azonban a
könnyebb szerves pelyheket tovább engedi. A szennyvíz következő állomása az olaj- és
zsírfogó. Ebben a berendezésben a (kisebb sűrűségük következtében) felülúszó
anyagokat választják el a szennyvíztől. Ezután a szennyvíz nagy ülepítő medencékbe
kerül, melyekben körülbelül két órát tartózkodik. Az előülepítés időtartalma alatt a nem
oldott, ülepíthető lebegőanyagok iszapként ülepednek ki, melyet az iszaptárolóba kotorják.
Az ipari szennyvizek tisztítása
A speciális ipari szennyvizek tisztítására számos eljárást dolgoztak ki a szennyvíz
jellegétől függően: pl. extrakció, oxidáció, adszorpció, bepárlás, kristályosítás, a
szennyező anyagok kicsapása. Azonban a legkorszerűbb eljárások, ahogy az részletesen
tárgyaltuk is, a mikroorganizmusok tevékenységén alapulnak. Az alábbiakban egy
korszerű

technológiai

megoldást

mutatunk

be

a

műanyag

alapanyag

gyártási

tevékenységből származó szennyvizek szerves anyagainak eltávolítását célzó, biológiai
szennyvíztisztításon alapuló üzemrész működésre vonatkozóan.
A szerves tisztítósor 2 fő részből áll; az anaerob biológiai sorból és az aerob
biológiai sorból:
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Anaerob biológiai sor
Az anaerob fokozat alkalmazásának alapvetı célja az elıkezelt és a kiemelkedıen magas szervesanyag tartalmú (pl. nitrogén tartalmú szerves vegyületeket tartalmazó) szennyvizek megfelelı
tisztítása, mivel ezt a feladatot az aerob fokozat hosszú távon nem tudja biztonsággal elvégezni.
Másik szempont az aerob szennyvíztisztítás során keletkezı fölös-iszap mennyisége, mint veszélyes
hulladék elhelyezésének (deponálásának) kérdése. Az anaerob rendszer a szerves-anyag eltávolítás
során –ellentétben az aerob baktériumokkal– nem elsısorban a saját szervezetébe építi be a
tápanyagot és így növeli a keletkezı fölös iszapmennyiséget, hanem metán tartalmú biogázt termel.
A szennyvíztisztítás során keletkezı fölös iszap mennyisége ezzel 1/3-1/4 részére csökkenthetı.
Harmadik fontos szempont, hogy a keletkezı biogázt hasznosítani lehet, így az üzemeltetési
költségek csökkenthetık.
Anaerob szennyvíztisztítási technológiai részei: biopuffer, vegyszerbekeverı, közbensı ülepítı,
kondicionáló medence, anaerob reaktor, biogáz tüzeléső kazán, fáklya. Az alábbiakban ezen
mőveleti egységeket mutatjuk be.
Biopuffer: Három feladata van; a denitrifikáció; az átlagosítás és a pH beállítása. A biopufferben
megy végbe az anoxikus (oxigéntıl elzárt) körülményeket igénylı biológiai lebontás elsı lépése a
denitrifikáció, vagyis a szennyvízben lévı szerves anyag elıbontása a nitrát eltávolításával. Az
oxigénhiányos feltételek miatt a legtöbb nitrát elemi nitrogénné alakul át. Ennek a folyamatnak a
lejátszódása fontos, mivel ellenkezı esetben a nitrát lebontása az anaerob reaktorban menne végbe,
ami csökkentené az anaerob baktériumok mőködésének hatásfokát és a metán koncentrációját a
biogázban. Kellıen nagy térfogat (3000 m3) szükséges a kisebb szennyvízminıségi ingadozások
kiegyenlítéséhez. A pH értéket a reaktorhoz közeledve egyre pontosabban kell beállítani, mivel a
reaktor igen szők pH értékek között mőködik. Az üzemi tapasztalatok szerint, ha a hımérséklet 32
°C fölé emelkedik a biopufferben az iszap szerves hányada fokozatosan csökken, amibıl az
következik, hogy a denitrifikáló baktériumok száma is. A 30 perces ülepedésbıl a biopufferben lévı
iszap mennyiségére lehet következtetni. Ha az iszap mennyisége kevés, akkor az aerob medencék
denitrifikációs zónájából iszap átfejtéssel pótolható, és körülbelül egy nap alatt az újonnan átfejtett
iszap teljesen adaptálódik a más körülményekhez. Ha a mennyiség túl sok, akkor iszap elvétellel
lehet csökkenteni az iszap mennyiségét. Ha a szerves hányad nem megfelelı, akkor a két eljárást
kell együttesen végrehajtani.
Vegyszerbekeverı: A biopufferrıl elfolyó vízhez, ha magas a lebegıanyag tartalma, polielektrolitot
kevernek. Így a következı ülepítı egységben keletkezı iszappelyhek kiülepíthetık. A két rekeszbıl
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álló vegyszerbekeverı elsı részében gyors, a másodikban lassú keverést biztosítanak. A gyors
keverés a nagyobb keverési hatásfokot, míg a lassú, a pelyhek, kialakulását segíti elı.
Közbensı ülepítık: A közbensı ülepítıkre érkezı szennyvízben lévı iszapot ki kell ülepíteni, mivel
az anaerob reaktorra minél kisebb lebegıanyag tartalmú víz mehet fel. Ezért a biopufferbıl érkezı
szennyvíz-iszapot és más szuszpendált szilárd anyagot ülepítik. Az ülepítık alján található
kotrókkal összegyőjtik és a biopufferre recirkulációs iszapként, visszavezetik. Ha szükséges, akkor
az iszapfelesleg víztelenítés céljából elvezethetı a rendszerbıl az iszap gépház iszapaknája felé.
Kondicionáló medence: Az ülepített szennyvíz anaerob reaktorba történı bevezetése elıtt van egy
három részre osztott vasbeton kondicionáló medence, a szennyvíz paramétereinek végsı
beállítására. A közbensı ülepítıkrıl elfolyó szennyvíz a kondicionáló tartály keverı terébe folyik.
A keverést búvárkeverı biztosítja. Mivel az anaerob baktériumok csak megfelelıen beállított
hımérsékleten mőködnek jól, ezért a szennyvizet a kondicionáló tartályból folyamatosan állandó
áramlási sebességgel két főtı kör keringetı szivattyú keringeti. A megfelelı szerves-anyag
koncentráció a közbensı ülepítıkbıl érkezı szennyvíz és az anaerob reaktorról elfolyó tisztított
szennyvíz részáram megfelelı keverésével állítható be. Ezzel kizárható az anaerob reaktorra menı
szennyvíz-áramban

lévı

szerves

anyagok

esetleges

magas

koncentrációjának

anaerob

baktériumokra gyakorolt toxikus hatása, illetve az esetlegesen bekerülı gátló, toxikus vegyületek
hatása is nagymértékben csökkenthetı.
Az anaerob reaktorok: Az anaerob biológiai bontás végbemehet ún. Biobed® típusú UASB
(Upflow Anaerobic Sludge Blanket magyar jelentése "felfelé áramló iszapréteg") reaktorokban. A
szennyvíz betáplálása az anaerob reaktorok alján történik szivattyúkkal. A reaktorban keletkezı
biogázt a reaktor tetején vezethetı el. A reaktorban a felfelé áramló szennyvíz, fluidizált granulált
iszap ágyat hoz létre. Az anaerob bontást a granulátumban (pelletben) lévı baktériumok végzik. A
fluidágy optimális feltételeket biztosít a lebontási folyamatok számára. A granulátumok a
szennyvíztıl könnyen leválaszthatók. A Biobed® reaktorok legfontosabb elemei a felsı részben
elhelyezett szeparátorok. Ezek a szeparátorok választják szét a három fázist, a folyadékban lévı
szennyvizet, a szilárd halmazállapotú granulátumot, és a gáz halmazállapotú biogázt. A vízbıl
leválasztott granulátumok lefelé esnek a fluidágyban, a biogáz felfelé áramlik a reaktor tetejéhez, a
szennyvíz nagyobb része a szeparátorok bukóélein keresztül visszafolyik a kondicionáló
keverıtérbe. Az anaerob rendszerrıl elfolyó tisztított szennyvíz mennyiségének szabályozása a
kondicionáló medencébıl kilépı vezetékbe szerelt motoros szelep segítségével történik.
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Biogáz és földgáztüzeléső kazán: A reaktorban túlnyomás van. Ez 10-35 mbar között változik. A
bioreaktorokban keletkezı, a reaktorok tetején összegyőlı biogáz elégetése a mind biogáz, mind
földgáz elégetésére alkalmas kazánban történik, ahol a biogáz metán tartalmának elégetésével gız
állítható elı A termelt gız főtésre és a bioreaktorba belépı szennyvíz melegítésére használható.
Biztonsági fáklya: Biztonsági okokból, illetve ha a biogáz-termelıdés meghaladja a kazán
kapacitását a biogáz fáklyára vezethetı.
Aerob biológiai sor
Az anaerob rendszerről elvezetett tisztított szennyvíz, a kommunális szennyvizek és az
egyéb ipartelepekről származó szennyvíz az aerob rendszerbe kerül betáplálásra. Itt a
durva szennyeződéseket ráccsal fogják fel, majd a vizet a keverőaknában átlagosítják, és
ezt követően kerül a rendszerbe. Abban az esetben, ha az anaerob rendszerben
üzemzavar keletkezik, illetve a szerves szennyvíz nem megfelelő minőségű, túl sok vagy
az anaerob reaktor hatásfoka nem megfelelő, akkor a szennyvíz részben vagy egészben
az aerob rendszerre feladható. Az aerob biológiai sor műveleti egységeit az alábbiakban
részletezzük.
-

Denitrifikáló és nitrifikáló medencék: A medencék feladata a szervesanyag, a nitrátés az ammónia tartalmának eltávolítása. A nitrátot a medencék első harmadában
kialakított denitrifikációs/anoxikus zónában távolítják el. Itt a szennyvízzel kevert
iszaphoz külön levegő hozzáadás nincs, így az oxigénhiányos környezet megfelelő
a denitrifikálást végző baktériumok számára. A szennyvízben lévő kisebb szervesanyag mennyiség elegendő a folyamat lejátszódásához. Lassú keverés közben az
iszapos szennyvíz merülő falakon és bukó éleken halad tovább. A medence 7200
m3 , a nitrifikációs/oxidációs zóna 4500 m3. Itt mély levegőztetéses, mikrobuborékos
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módszerrel külön levegő hozzáadás történik, biztosítva a szerves-anyag bomlását
és a nitrifikáció oxigén igényét. Az ammónium-ion nitritté, majd tovább oxidálódva
nitráttá alakul, ezzel az ammónia eltávozik a rendszerből. Az eleveniszapos aerob
medencékben

a

nitrifikáció

és

denitrifikáció

folyamatához

a

megfelelő

körülményeket biztosítani kell. Az oxigén koncentrációt a nitrifikációs részben mérik.
Ha a medencében van fölös oxigén az azt jelenti, hogy elegendő az O2 a szerves
anyag lebontáshoz és a nitrifikációhoz is. A zavarosságból a medencékben lévő
iszap mennyiségre lehet következtetni. Ezt követően az eleveniszapos szennyvíz
tovább kerül a gyorsbekeverő és flokkuláló egységbe.
-

Gyorsbekeverő és flokkuláló egység: Itt a medencékből elfolyó iszapos tisztított
szennyvízhez flokkuláló szert (polielektrolitot) adagolnak így gyorsan kialakulnak a
pelyhek és a tisztított szennyvízből a szilárd fázis könnyen kiülepíthető. Az itt
található kalodás keverők feladata, hogy biztosítsa a megfelelő keveredést, ezáltal
segítve a pelyhek kialakulását.

-

Biológiai ülepítők: A biológiai ülepítőkhöz vályún érkezik a flokkuláló szerekkel
kezelt és már pelyhesedett tisztított szennyvíz. Az ülepítő feladata az eleveniszap
visszatartása (ülepítés segítségével). A tisztított szennyvíznek közel semleges pHval kell rendelkeznie. Az oxigén jelenléte a nitrifikációhoz is elegendő oxigén
mennyiségre utal. A lebegőanyag növekedése a nem kellő ülepedést jelenti. Ez a
polielektrolit adagolás növelésével korrigálható. A KOI és BOI5 a tisztítás
hatékonyságát mutatja. Az ammónia megnövekedése, ill. a nitrit- és nitrát tartalom
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csökkenése

pedig

a

nitrifikáció

gátlására,

esetleg

leállására

utalhat.

Megnövekedése esetén a denitrifikáció nem működik megfelelően. A baktériumok
működéséhez

megfelelő

mennyiségű

foszforforrás

szükséges.

Az

iszapot

terelőlapos kotrók terelik az iszapgyűjtő zsompokba, ahonnan az iszap késtolózárak
segítségével ereszthető le. Az iszapzsompokból az iszapot a recirkulációs gépház
szívóaknájába eresztik le gravitációs úton. Innen a fölös iszapot elvezetik
víztelenítésre, a többit pedig visszanyomják az eleveniszapos medence elejére. A
tisztított szennyvíz az elfolyó vályún át távozik a csigás átemelő gépház felé,
ahonnan a biológiailag tisztított víz útja közös az egyéb tisztító sorokról (pl.
szervetlen tisztítósorról) elfolyó tisztított vízzel. Ezt követően utóátlagosító tavakon
(halastavakon) keresztül átvezetve kerül a természetes vízforrásokba (folyóba). A
bevezetés előtt a vízminőség folyamatos ellenőrzése on-line műszerekkel történik.
Iszapkezelés
A szennyvíz tisztítása során másodlagos anyagként szennyvíziszap (szilárd fázis)
keletkezik.

A

csökkentésén

szennyvíziszap-kezelés
keresztül

a

térfogat

fő

célja

az

csökkentése,

anyag
illetve

nedvességtartalmának
a

bűz

(szagártalom),

fertőzőképesség csökkentése, vagy megszüntetése. Szennyvíziszap kezelési eljárások:
iszapsűrítés; kondicionálás; víztelenítés; szárítás; égetés.
A szennyvizek tisztítása során kiülepedett iszapok valamint az aerob tisztítás során
keletkezett fölös iszap víztelenítése gépi berendezéssel történik. Manapság még általános
módszernek tekinthető, hogy a víztelenített iszapot veszélyes hulladéklerakóba szállítják,
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ezért a kb.

1% szárazanyag tartalmú szennyvíziszapból 20% szárazanyag-tartalmú

víztelenített iszapot kell előállítani, majd azt szárítani. De a vállalatoknak környezetvédelmi
szempontból

fontos

kihívás

a

szennyvíz-iszap

mennyiségének

csökkentése,

ill.

hasznosítási lehetőségeinek megoldása. A szűrőgépház iszap aknájából a fölös
eleveniszapot két darab egyenként 65 m3-es sűrítő tartályba nyomják. A sűrítés
gravitációs elven megy végbe, ennek elősegítésére polielektrolitot adagolunk az iszaphoz.
A sűrítőben ~2,5–4,0% szárazanyag tartalmú iszap állítható elő. A megfelelően elősűrített
iszapot a gépház alatt található iszapaknába eresztik, majd innen iszapszivattyúkkal a
szalagszűrő présekre emelik, mellyel 20-25% száraz anyag tartalmú iszap nyerhető. A
szalagszűrő préseken polielekrtolit adagolnak az iszaphoz, annak érdekében, hogy a
víztelenítés megfelelő hatásfokú legyen. A szalagszűrő prések 2-4 bar nyomáson
működnek, a szűrési ciklus időtartalma néhány perc. A szalagok műanyag szűrőszövetből
készülnek,

melyeket

nyomásfokozó

szivattyúk

segítségével

vízfúvókán

keresztül

folyamatosan mosnak. Az iszap a két szalag közé vezetve először a drénező zónán halad
át, ahol a víztelenítés a gravitáció hatására játszodik le. Az iszap ezután a nyomozónában
lép be, ahol a felső szalag, ill. a görgők segítségével nyomás alá kerül, majd a nyíró
zónába érve létrejön a víztelenítés. A szűrt iszapot kihordó csiga szállítja a konténerekbe.
A víztelenített iszap szárítása céljából a szalagszűrő présről lekerülő iszapot egy kb. 30
m3-es iszaptároló tartályba szállítja egy konténeres autó. A tartály alján lévő
kaparószerkezet az iszapot a kihordó csiga felé továbbítja, mely után egy 52°-os ferde
feladó csigára kerül az iszap. A víztelenített iszapot ez a csiga szállítja a szárító 1 m3-es
iszapfogadó tartályba. A fogadó tartályban lévő nedves iszapot egy fordulatszámmal
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szabályozott adagoló csiga továbbítja az adagoló és keverő csigaházba. A már
megszárított iszap egy részét a recirkulációs tartályból a recirk csiga segítségével szintén
az adagoló és keverőcsigához táplálják. Ez a közös házban lévő csiga szállítja a terméket
az elosztó csigához, amely egyenletesen elteríti az anyagot a szárító szalagon. Az elosztó
csiga és a magasságban állítható elosztó bordás henger biztosítják, hogy az elterülő
iszapréteg vastagsága egyenletes legyen, és hogy azt kb. 4-20 cm vastagságúra lehessen
beszabályozni. Ahogy az iszap előrehalad a szárítóban azt forró levegővel melegítik és,
ezáltal szárad. A szárítási zóna után a lepény lefelé áramlik a hűtési zónába. A szalag
végén a szárított terméket egy ürítő csiga kihordja, majd az egyrészt elszállítható, vagy
részben visszakeverhető a rendszer elejére, ill. feladható a késztermék kezelő rendszerre.
A szárítandó szennyvíziszapok betáplálását megelőzően a szárításra szolgáló levegőt
gáz/levegő rendszerű hőcserélőben 110 °C-ra kell felfűteni. Ezt a hőcserélőt egy
cirkulációs légfúvó követi, amely a szárító belsejében áramoltatja a levegőt. A szárításhoz
szükséges hőmennyiség kb 140 °C-os gőzzel biztosítható.
5.4
5.4.3. A víz hőszennyezése
A víz hőszennyezése a túlzott hőtermelést jelenti, aminek következtében felborulhat
a vízkémiai egyensúly, és ennek következményeként az ökológiai egyensúly is.
Megváltoznak ugyanis a természetes vizekben lévő élőlények és növények életfeltételei. A
jelenség különösen a sok hűtővizet felhasználó és a vizek hőmérsékletét több fokkal is
emelni képes atomerőművek környezetében említésre méltó, továbbá a környezetvédelem
fontos problémaköre. A hőszennyezés megváltoztatja a víz oxigénháztartását is. A
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természetes vizekbe bocsátott meleg víz hosszabb-rövidebb távon elkeveredik a befogadó
hideg vizével (keveredési hossz 5-10 km). E szakaszon belül azonban az oxigénháztartás
rosszabbodik, a hőmérséklet foltonként megemelkedik, aminek következtében az algák
elszaporodnak. Az oxigén csökkenése miatt a halak elpusztulhatnak. Az elhalt
mikroorganizmusok mennyisége a hőmérséklet emelésével nő. A felmelegített vizet
szabvány szerint csak akkor szabad visszavezetni, ha fél négyzetkilométernyi területen a
víz hőmérséklete max. 3 0C-kal nő nyáron és 5 0C-kal nő télen.
5.4
5.4.4. Katasztrofális vízszennyezések
A

vízszennyezés

fogalma

többféle

megközelítésben

definiálható.

A

legegyszerűbbnek tekinthető megfogalmazás szerint a vízszennyezés alatt az emberi
tevékenység hatására kialakuló olyan körülményeket értjük, amelyek közvetlenül
befolyásolják a felszíni, illetve a felszín alatti vizek minőségét. A szennyező anyag vízbe
jutása, a víz szennyezése, pontszerű, vagy nem pontszerű (diffúz) módon történhet, a
szennyező forrástól függően. A pontszerű szennyezés: például egy üzemből származó
szennyvíz, vagy olajvezeték meghibásodása miatti talajvízszennyezés. A nem pontszerű
szennyezés: például egy zápor hatására bekövetkező felszíni lefolyással egy állóvízbe
jutó, a talajból kimosódó növényi tápanyagok, vagy egy szabálytalan hulladék (szemét)
lerakóból a csapadék hatására a talajvízbe mosódó toxikus anyagok. A szennyezőanyag
továbbterjedésének mértékétől, a szennyeződés kiterjedésétől függően lokális (helyi),
vízgyűjtőre kiterjedő (fluviális), regionális és kontinentális lehet. A váratlanul, hirtelen
bekövetkező szennyezést haváriának nevezzük. A technológiai forradalom óta a biológiai
úton nem bontható szennyezőanyagok egyre nagyobb mértékű megjelenése vizeinkben a
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vízhasználatokat korlátozza. Ezek a korlátok elsősorban íz- és szagrontó hatásukkal,
szervezetben

akkumulálódó

mérgezőanyag,

esetleg

rákkeltő

tulajdonságukkal

jelentkeznek. Mivel ezek az anyagok viszonylag kis mennyiségben fejtik ki káros
tulajdonságukat,

ezeket

gyűjtőszóval

mikro-szennyezőknek

nevezzük.

A

mikro-

szennyezőket feloszthatjuk szervetlen és szerves mikro-szennyezőkre. Tisztításuk csak
fizikai-kémiai technológiai módszerekkel lehetséges. A kőolajat és származékait a
leggyakrabban előforduló mikro-szennyezők közé kell sorolni. A kőolajat és származékait
nem lehet egy-egy gyűjtőszóval, vagy integrált analitikai módszerrel olajként kezelni. A
nyersolaj több ezer komponenst képvisel, amelyek külön-külön és egymás hatását növelő
szinergetikus hatásukkal a legveszedelmesebb mikroszennyezők közül valók.
Sajnos mindig fennáll a veszélye annak, hogy egy tankhajó zátonyra fut. Egy-egy
ilyen baleset alkalmával rengeteg olaj ömlik egyszerre a tengerbe, hatalmas ökológiai
katasztrófát okozva. 1989 március 24-én az Exxon Valfez tankhajó ki akart kerülni egy
jéghegyet Alaszka partjainál, és ekkor sziklazátonyra futott. A baleset következtében 40
millió liter kőolaj ömlött a tengerbe. A több mint 300 méter hosszú hajót 206 ezer tonna
nyersolajjal a valdezi kikötőtől nem messze lévő Blight-zátonyra vezette egy olyan tiszt,
akinek nem is volt joga a kormányhoz állni. A kapitány eközben részegen hevert valahol.
Néhány héten belül az olaj 1700 km-re terjedt szét a partvonal mentén. Rozmárok, fókák
százai pusztultak el azonnal. Az elkövetkező pár héten 36 ezer halott madarat találtak,
viszont kétmilliónál többre becsülik az elpusztult szárnyasok számát. A tudósok szerint a
kisebb halak tízmilliói mellett, több mint száz bálna is áldozatul esett. A BP (British Petrol)
olajipari vállalat egyik Mexikói-öbölben található fúrótornyánál 2010. április 20-án történt
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baleset, amit feltehetően a mélyből az olajkútba kerülő metángáz berobbanása okozott. A
balesetben 11-en meghaltak, az olaj pedig több hónapon keresztül ömlött az óceánba, és
elérte az Öböl partjait is. Még nem történt ehhez fogható katasztrófa a fejlett világban,
soha nem fogjuk megtudni, hogy pontosan mennyi élőlény pusztult el a katasztrófa
következtében. A károk minden bizonnyal évtizedek múlva is érezhetőek lesznek.
Ezek a példák is mutatják, hogy az iparnak óriási felelőssége van a természet
egyensúlyának fenntartásában, kiemelt fontossággal kell foglalkoznia a technológiák
biztonságos üzemeltetésével és annak környezeti hatásaival.
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6.

A KİSÓ KÉMIAI TECHNOLÓGIÁJA
Lektorálta: Seres András gyárvezetı, Szabó Csaba technológiai vezetı; BorsodChem Zrt.
Klórgyár
A nátrium-klorid (NaCl) – más néven kısó, konyhasó- az egyik legismertebb só. Színtelen,

szagtalan, kristályos vegyület. Vizes oldata semleges kémhatású. Vizes oldata és olvadéka az
elektromos áramot vezeti. A tiszta nátrium-klorid nem higroszkópos, de ha szennyezést (például
magnézium-sót) tartalmaz, nedvszívóvá, tapadóssá válik. Kristályai kocka alakúak. A kısó
ásványtani neve halit. A kısó kitőnıen hasad a kocka lapjai mentén, nagyobb kısódarabok ütés
hatására kocka alakú lapokra törnek szét. Igen stabil vegyület, magas hımérsékletre hevítve sem
kezd el bomlani.
A nátrium-klorid igen nagy mennyiségben fordul elı a Föld felszínén, fıként a
világtengerekben, óceánokban. Ezek összességében 3-3,5% oldott sót tartalmaznak, melynek kb.
80%-a NaCl. A sarkkörök tájékán az olvadó jég miatt ennél alacsonyabb a só koncentráció, egyes
lefolyás nélküli tavak, tengerek viszont magasabb sótartalmúak. Ilyen például a Holt-tenger. A só
koncentráció gyakran annyira megnı, hogy az oldat túltelítetté válik, és a só kikristályosodik. A só
telepek nyílt tengerektıl elszakadt tengerrészek beszáradásakor keletkeztek. Ezek azokat a sókat
tartalmazzák, amik eredetileg a tengerben voltak oldva, legnagyobb mennyiségben nátriumkloridot. A nátrium-klorid mellett kisebb mennyiségben megtalálhatók a nátrium-bromid és -jodid,
a nátrium-szulfát, illetve tartalmaznak kálium-, magnézium- és kalcium sókat is. Ezek fıként a só
telepek fedırétegében találhatók. A nátrium-kloridot fıként bányászattal vagy kioldással nyerik.
Kısóbányászatra csak olyan rétegek alkalmasak, amelyek legalább 97-98% nátrium-kloridot
tartalmaznak (6.1. ábra).

6.1. ábra: Sóbánya Romániában
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Az ennél alacsonyabb sótartalmú rétegekbıl a kısót kioldással állítják elı. A kioldást a föld alatt
végzik, úgy, hogy elıször vizet szivattyúznak a bányába, majd ha az oldat telített lett,
kiszivattyúzzák és bepárolják. A tengerbıl is nyernek ki kısót, meleg éghajlatú területeken a tenger
vizét lapos medencékbe engedik, és a Nap melege segítségével párolják be (6.2. ábra).

6.2. ábra: Sólé mélyfúrásos kinyerése kioldással (bal oldal) és sótermelés tenger víz bepárlással
napenergia segítségével (jobb oldal)
A kereskedelmi minıségő ipari só körülbelül 1-3% szennyezést tartalmaz, fıként magnéziumkloridot, kalcium-kloridot és kalcium-szulfátot.
A kısó ipari felhasználása közül két területet tárgyalunk; részletesen mutatjuk be a nátrium-klorid
vizes oldatának elektrolízisét és említést teszünk a kısóból kiinduló Solvay - féle szódagyártásról.
6.1. Fontosabb elektrokémiai fogalmak
Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül összefoglaljuk azokat a legfontosabb
elektrokémiával kapcsolatos alapfogalmakat, amelyek ismerete nélkülözhetetlen a klór-alkáli
elektrolízis folyamatának megértéséhez.
6.1.1. Elektromos vezetés


Elektromos áram: külsı elektromos tér hatására szabad elektronok egyirányú áramlása.
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Elektrolitok azok a folyadékok, amelyek töltéshordozóik – anionjaik és kationjaik – révén
az elektromos áramot vezetik (megj.: a higany folyadék, vezeti az áramot, de nem elektrolit,
hanem fémes (elektron) vezetı). Vezetıképesség függ a részecskék számától és az ionok
mozgékonyságától.



Az elektromos vezetés nem kémiai változás!
 elsırendő vezetık - elektronvezetés (pl. fémek)
 másodrendő vezetık - ionvezetés (pl. oldatok, olvadékok)
• oldatok (hidratált, szolvatált ionok, ionvegyületek, savak, bázisok)
• olvadékok (ellentétes töltéső ionok)


Átviteli szám:
Az elektrolitok moláris fajlagos vezetése szorosan összefügg az ún. átviteli számmal,
amely az ionmozgékonyság mértékére utal. Elektromosság vezetése közben az
anionok az anód, a kationok a katód felé vándorolnak. A töltés egy részét a kationok,
más részét az anionok szállítják, de mozgékonyságukkal arányosan, eltérı
mértékben. Az egyes ionok részvételi arányát az elektromos töltéstranszportban az
átviteli számmal (tK, tA) jellemezhetjük (6-1 és 6-2):
tK + =

t A− =

λK

+

λK + λ A
+

λ A−
λK + λ A
+

(6-1)
−

−

(6-2)

ahol tK és tA a kationok és az anionok átviteli száma, λK és λA a kationok és anionok

moláris fajlagos vezetése.
Az egyes ionok átviteli száma tehát megadja, hogy a kérdéses ion mozgékonysága
hányad része az elektrolit mindkét ionja mozgékonysága összegének.
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6.1.2. Redoxi reakciók
Redoxi-reakciók az elektronátmenettel járó reakciók, melynek során egyidejő elektron
leadás és felvétel történik (6-1 - 6-3 reakciók).
•

Oxidáció - elektron leadás - oxidációs szám nı

•

Redukció - elektron felvétel - oxidációs szám csökken

Depolarizátor: Az oxidáló ágenst – amely a fém oxidációja közben redukálódik. A leggyakoribb
depolarizátor a levegıben, vízben mindig megtalálható oxigén.
A redoxi-reakciók legjellemzıbb tulajdonságai:
•

Az oxidáció és redukció mindig egyidejőleg játszódik le.

•

Az elektronátmenet során megváltozik a részecskék töltése.

•

Oxidálószer: az a vegyület, amelyik oxidációra kényszeríti a reakció partnert, miközben
redukálódik.

•

Redukálószer: az a vegyület, amelyik redukcióra kényszeríti a reakció partnert, miközben
oxidálódik.

•

Elektron donornak az elektront leadó anyagot, elektronakceptornak az elektront felvevı
anyagot nevezzük.

•

Diszproporció: Az oxidációs szám változással kapcsolatos oxidációs-redukciós folyamatok
egyik speciális esete, amelynek során a végtermékek között egy, a kiindulási anyag
megfelelı atomjának eredeti oxidációs számánál kisebb és egy, annál nagyobb oxidációs
állapotú vegyület jön létre. Tehát ugyanaz az anyag egyidejőleg oxidálódik és redukálódik.

•

Szinproporció: Az oxidációs szám változással kapcsolatos oxidációs-redukciós folyamatok
egyik speciális esete, amelynek során az adott atomra vonatkozóan két különbözı oxidációs
állapotú kiindulási anyagból egy közös oxidációs értékő vegyület keletkezik.
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6.1.3
6.1.3. Elektrokémiai reakciók
Ha az oxidációt és redukciót térben szétválasztjuk, akkor energiatermelésre használható a
kémiai reakció.
•

A galvánelem a kémiai energiának elektromos energiává való átalakítására alkalmas
berendezés. Benne önként végbemenı redoxi-reakciók termelik az elektromos energiát
(pl. szárazelemek, akkumulátorok kisütése).

•

Elektrolízis: elektromos energia hatására végbemenı elektrokémiai reakció (pl.
akkumulátor töltése, NaCl-oldat elektrolízise).

6.1.4
6.1.4. Elektródpotenciál
Az adott rendszer oxidációra ill. redukcióra való hajlamát az elektródpotenciál (ε) jellemzi,
amely a Nernst-egyenlet segítségével számítható (6-3):

(6-3)
ahol: R - moláris gázállandó (8,314 J/Kmol)
T - abszolút hımérséklet (K)
z - leadott vagy felvett elektronok szám
F - Faraday-állandó (96500 C/mol)
[oxidált/redukált_forma]

–

az

oldat

oxidált/redukált

formájú

vegyületére

vonatkoztatott koncentrációja (mol/dm3)
εo: standard potenciál, mértékegység: V (volt)
A galvánelemben folyó áram közvetlen oka a két elektród közötti potenciálkülönbség. Az elektrolit
és a belemerülı fém között egyensúlyi elektromos potenciálkülönbség alakul ki. Az elektrolittal
érintkezı fémbıl ugyanis fémionok jutnak az oldatba, illetve az oldatban lévı fémionok semleges
atomként kiválnak a fém felületére. Az elektródreakciók (oldódás - kiválás) sebességét az határozza
meg, hogy idıegység alatt hány ion jut át az energiagát (elektród és oldat közötti
potenciálkülönbség) egyik oldaláról a másikra. Ha a két sebesség egyenlıvé válik, az
elektródreakció dinamikus egyensúlyba jut, és kialakul az elektród és az oldat közötti egyensúlyi
elektromos potenciálkülönbség, amit elektródpotenciálnak nevezünk. Tehát ha a két elektródot
fémes vezetıvel összekötjük, akkor az elektronok a negatív potenciálú helyrıl a pozitívabb
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potenciálú hely felé áramlanak. E mellett biztosítani kell a töltéskiegyenlítıdést a két elektrolit
között is, így a redoxi-reakció folyamatossá válik! Az elektródpotenciál függ az anyagi minıségtıl,
az ionkoncentrációtól, a hımérséklettıl, fıként a gázelektródok esetén a nyomástól.
Az elektródpotenciál tehát az elektronok potenciális energiáját jelenti az elektródon (de ez
elvi definíció, mivel ennek abszolút értéke nem határozható meg). A valóságban olyan relatív érték,
melyet egy önkényesen kiszemelt 0-ponthoz, a standard hidrogénelektród potenciáljához
viszonyítunk: annak a galvánelemnek az elektromotoros ereje (elektromotoros erı fogalmát lsd.
késıbb, 6.1.5. fejezet), amelynek egyik elektródja a vizsgált, a másik a standard hidrogénelektród.
Standard hidrogénelektród:
Részei: platina elektród, áramló 0,1 MPa H2-gáz, 1,000 mol/dm3 H+ (H3O+) tartalmú oldat, 298 K
(25°C) hımérséklet (6.3. ábra).

6.3. ábra: Standard hidrogénelektród

A standard hidrogén-elektródból és a vizsgálandó elektródból összeállított galvánelemben 25°C-on,
árammentes állapotban mért feszültségkülönbség (a standard hidrogénelektród potenciálja
megegyezés szerint 0 V).
A különbözı redoxrendszerek oxidáló- és redukáló képességének összehasonlítására a
körülményeket standardizálták, és az így megállapított standardpotenciál értékek már csak az
anyagi minıséget tükrözik.
Standard elektródpotenciál
Egységnyi ionkoncentráció (1 mol/dm3) esetén mérhetı elektródpotenciál. A standardpotenciálok
(fémek feszültségi sora, különbözı redoxi-rendszerek ún. redox-potenciálja) értékeit táblázatok
tartalmazzák. Ezek alapján elegendı a standardpotenciálokat összehasonlítani.
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Pl. a Cl2 + 2 e−  2 Cl− rendszer standardpotenciálja (+ 1,36 V) jóval magasabb, mint az I2 + 2 e−
 2 I− rendszeré (+ 0,54 V).
Önként végbemenı folyamatokban a magasabb potenciálú rendszer oxidált alakja oxidálja az
alacsonyabb potenciálú rendszer redukált alakját (6-4 reakció):

6.1.5. Elektromotoros erő
Elektromotoros erı: A galvánelem maximális munkavégzı képességének mértéke. A két elektród
közötti maximális feszültség (potenciálkülönbség), amit akkor mérhetünk, ha a galvánelemen
keresztül nem folyik áram. Definíciószerően az elektromotoros erı a galvánelem pólusai,
elektródjai között mért feszültségkülönbség, ha az elektródok egyensúlyban vannak a környezı
elektrolittal, és az áramkör nyitott (azaz az elektródok közötti ellenállás végtelen nagy). Három
potenciálkülönbség eredıje: a fém és saját ionjait tartalmazó oldat közötti elektródpotenciál (ε), az
oldatok közötti potenciálkülönbség εdiffúziós, fémek közötti potenciálkülönbség (εkontakt). Az áram
megindulása után
•

a katódon redukció történik,

•

az anódon oxidáció megy végbe,

•

a két pólus közötti potenciálkülönbség (feszültség) kisebb, mint az
elızıekben mérhetı elektromotoros erı.

A két elektrolit oldat között az ionok fıként a töltéskiegyenlítıdés irányába, az egyes ionok
diffúziósebességének megfelelıen mozognak.
Az elektromotoros erıt (E) kiszámíthatjuk bármely galvánelem két elektródjának
potenciálkülönbségeként. Mindig a katód potenciáljából vonjuk ki az anódét (6-4):
E = εkatód - εanód

(6-4)

Az elektromotoros erıt a két elektródpotenciál befolyásolja.
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6.1.6. Elektrolízis
Elektromos áram hatására kémiai reakció megy végbe. Az elektrolizáló cellát elektródok és
elektrolit alkotják (a galvánelemhez hasonlóan). Az elektrolit ionjai az ellentétes töltéső pólus felé
mozognak (6.4. ábra):
– kationok a negatív pólus (katód) felé, itt redukció játszódik le.
– anionok a pozitív pólus (anód) felé, itt oxidáció történik

6.4. ábra: Az elektrolízis folyamata

Bomlásfeszültség: a kialakuló galvánelem elektromotoros erejénél nagyobb feszültséget kell az
elektródokra kapcsolni, hogy az önként lejátszódó folyamattal (lsd. galvánelem) ellentétes irányú
reakció (vagyis elektrolízis) menjen végbe. Tehát a bomlásfeszültség a legkisebb olyan feszültség,
amellyel tartós elektrolízis megvalósítható.
Az elektrolízis során a kémiai rendszerek elektromos energiát vesznek fel és abban kémiai változás
megy végbe. Az elektromos térerısség hatására ionokat tartalmazó oldatokban és olvadékokban
ionvándorlás indul meg, s az ionok az elektródfelületeken redoxi-reakcióba lépnek. Ha elegendı az
elektródok közötti potenciál különbség, akkor elıször a legnagyobb elektródpotenciálú kationok és
legkisebb elektródpotenciálú anionok egyenlítik ki töltésüket.
Polarizáció: A mőködı és nyugalmi (egyensúlyi) elektród potenciáljának különbsége.
Túlfeszültség: Ha a polarizáció csak egy elektródra vonatkozik, az elektrolízis termékeinek leválási
potenciálja az elektród anyagától és az elektrolízis körülményeitıl függıen az elméleti értékhez
képest kationok esetében a negatívabb, anionok esetében pedig a pozitívabb irányba tolódik el. A
túlfeszültséggel kapcsolatban mindig meg kell mondanunk, hogy az milyen folyamatra vonatkozik.
Buborék-effektus: oka a folyadékban (sólében) diszpergált gázbuborékok (klór és vízgız),
következménye, hogy az elektrolit okozta ellenállás növekszik. Mértéke függ a sólében jelenlévı
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gáz térfogatarányától és az alkalmazott feszültségtıl. Megoldás: nyitott szerkezető anód, ahol a gáz
könnyen távozhat az elektródák közül.
Koncentrációs polarizáció: Abban az esetben, ha az elektrokémiai folyamat valamelyik
komponensének a határfelületre történı eljutása, illetve onnan az elektrolit belsejébe való
eltávozása a leglassúbb, azaz ez a sebesség-meghatározó folyamat, diffúziós polarizációról
beszélünk, az ilyen körülmények között fellépı túlfeszültséget diffúziós túlfeszültségnek nevezzük.
A diffúziós polarizáció kialakulásában kulcs-szerepe van a koncentrációs galvánelemnek
(koncentrációs polarizáció). Koncentrációs galvánelem jön létre, ha a fém saját ionjainak két eltérı
koncentrációjú oldatába merül, és nincs lehetıség a koncentráció kiegyenlítıdésére. Ha a kialakult
koncentrációs elemet rövidre zárjuk, akkor a nagyobb koncentrációjú oldatból fémkiválás történik
az elektródra, míg a kisebb koncentrációjú oldatba fémoldódás történik, egészen addig, amíg ki nem
egyenlítıdik a koncentráció.
Az elektrolízis mennyiségi összefüggései (Faraday törvények)
•

A leválasztott anyag tömege arányos az elektrolízis idejével és az áramerısséggel (6-5):
(6-5)
ahol: m = a kivált anyagmennyiség tömege, k = arányossági tényezı (1 s alatt 1A
erısségő áram által kiválasztott anyagmennyiség), I = áramerısség (A), t = az
elektrolízis idıtartama (s), Q = az áthaladt elektromos töltésmennyisége (C).

•

Ugyanakkora töltésmennyiség

által

leválasztott

anyagok

egymással

kémiailag

egyenértékőek (6-6 és 6-7):
(6-6)
(6-7)
M: moláris tömeg,
z: ion töltésszáma,
F: Faraday-állandó (9,65·105 C/mol, 1 mol elektron töltése)
A két törvény egyesítve: 1 mol z töltéső ion semlegesítéséhez z · 96500C töltés szükséges, vagyis az
elektrolízishez szükséges töltésmennyiség egyenesen arányos az elektrolizálandó anyag
mennyiségével és töltésével.
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6.2. A nátrium-klorid vizes oldatának elektrolízise
NaCl vizes oldatának elektrolízisével a vegyipar számára olyan értékes alapanyagok, mint
klór, nátrium-hidroxid és hidrogén állíthatók elı. Az elektrolízis termékeibıl további termékek,
mint pl. a sósav és nátrium-hipoklorit oldat nyerhetık.
A klór felhasználási területe széleskörő. A vegyipari termelés 55%-a valamely klór-alkáli
technológiával elıállított terméket használ alap- vagy segédanyagként. A gyógyszerek
elıállításának 85%-a, a növényvédıszerek elıállításának pedig 95%-a valamely klórkémiai
eljárással történik. Nyugat-Európa ivóvíz hálózatának 95 %-át klórral fertıtlenítik. A világ
klórtermelı kapacitása az 1995-ben 44 millió tonna/év, ebbıl Európáé 14 millió tonna/év volt [23].
Magyarországon a kazincbarcikai BorsodChem Zrt évente 265 ezer tonna klórt állít elı, melyet
saját maga használ fel PVC (poli-vinil-klorid) és poliuretán alapanyagainak (MDI/TDI = metiléndifenil-diizocianát/toluidén-diizocianát) elıállításához.
A klór elıállítása az egyik legnagyobb elektromos energiafogyasztó eljárás.
6.2.1. A klór-alkáli elektrolízis ipar története
Cruickshank már 1800-ban elıállította a klórt elektrolízissel, mégis ipari eljárássá akkor
vált, amikor kidolgozták a szintetikus grafit anódot és rendelkezésre állt a szükséges elektromos
áram. Az 1800-as évek végén párhuzamosan fejlıdött ki a diafragmás és a higanykatódos eljárás,
míg a membrános technológiát az 1970-es években valósították meg ipari léptékben. Ugyanebben
az idıszakban a grafit anódokat kiszorították az aktivált titán anódok mind a diafragmás, mind a
higanykatódos eljárásokban. A 19. században a klórt csak fehérítésre használták, termelése az 1940es évektıl növekedett jelentısen a PVC és a poliuretán igényekkel együtt. Az aromás
klórvegyületek, a propilén-oxid, a klórozott szénhidrogén oldószerek és szervetlen klórvegyületek
elıállítása szintén növelte a klór igényt.
Az elektrolízist eredetileg a klór elıállítására fejlesztették ki, de a vele együtt képzıdı lúg is
felhasználásra talált pl. a textilkikészítés, mosószerek elıállítása területén.
Az elsı ipari mérető Castner-féle higanykatódos nátrium-klorid elektrolizáló cella 1892-ben kezdte
meg mőködését. Azóta egyre fejlettebb változatai versengtek a diafragmás eljárással. A diafragmás
eljárás a higanykatódosnál alacsonyabb elektromos energiaigényő, ugyanakkor nagy mennyiségő
gızenergiát használ a híg lúg betöményítésére és sótartalmának eltávolítására. A maradó kb. 1 %-os
sószennyezés csökkenti az így elıállított lúg felhasználási lehetıségeit. A két eljárás gazdaságossági
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viszonyát mindig a helyi energia feltételek határozták meg. Környezetszennyezés miatt az 1970-es
évek végétıl a higanykatódos eljárás egyre inkább vesztett vezetı szerepébıl. A megszigorított
környezetvédelmi elıírások, bírságok, a kedvezı energia felhasználás és a jó minıségő ioncserélı
membránok kifejlesztése nagy lendületet adott az utóbbi években a membrános elektrolizáló cellák
egyre növekvı elterjedésének. Magyarországon korábban Budapesten, Balatonfőzfın és
Kazincbarcikán volt klórgyártás higanykatódos technológiával. Jelenleg a BorsodChem Zrt.
telephelyén higanykatódos és membrános eljárások mőködnek. A klórgáz egy részét a vállalat sósav
oldat, más részét diklór-etán és vinil-klorid elıállításán keresztül közvetlenül PVC gyártásra
használja. Nagyobb részét az MDI- és a TDI üzemek foszgén elıállításán keresztül izocianát
gyártásra használják, melynek során a klór nem épül be a termékbe, hanem sósav formájában
melléktermékként képzıdik, és diklór-etán gyártáson keresztül PVC formájában értékesül. A
termelt 50 %-os nátrium-hidroxid-oldat egy része vállalaton belül kerül felhasználásra, nagyobb
részét vállalaton kívül értékesítik. A hidrogén túlnyomó részét ammónia gyártásra és sósav
szintézisre használják [17].
6.2
6.2.2. A nátriumnátrium-klorid vizes oldata elektrolízisének
elektrolízisének elmélete
Amikor vizes NaCl-oldatot egyenárammal elektrolizálunk alkalmasan megválasztott katódot
alkalmazva hidrogén-gáz válik le, körülötte az oldat pedig ellúgosodik. Az anódfolyamat kettıs:
oxigén ill. klór leválása lehetséges. Az anód és a katód célszerő együttes megválasztásával viszont
elérhetı, hogy a megfelelı elektródokon a nátrium-klorid disszociációs termékeinek töltésvesztése
következzék be (6-5 – 6-8 reakciók).

Az elektromos áram hatására a cellában végbemenı bruttó-reakció (6-9 reakció):

A vizes nátrium-klorid oldat Na+, Cl-, H3O+ és OH- ionokat tartalmaz. Elektromos áram
hatására a katódon redukciós folyamat eredményeként Na és H2 válhat le, míg az anódon oxidációs
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folyamatban töltését veszítheti a Cl- és az OH- ion is. A leválás sorrendjét a leválási potenciál
határozza meg. A vizsgált rendszerben lehetséges katód folyamatok (redukció) a 6-10 és 6-11
reakciók szerint játszódhatnak le:

-A lehetséges anódfolyamatokat (oxidációt) a 6-12 és 6-13 reakcióegyenletek mutatják be:

Az elektrolizáló cellában a negatív pólus a katód, a pozitív pólus az anód.
Az elektródreakciók mellett nemkívánatos mellékreakciók is lejátszódhatnak. Ilyen a hipoklorit
képzıdése (6-14 reakció) és a hipokloritnak az anódtérben kloráttá történı oxidációja (6-15
reakció):

Ez a reakció rendkívül káros, mert egyrészt csökkenti az áram kihasználást, másrészt oxigénnel
szennyezi az anódon levált klórt, az oxigénleválás pedig az anódot korrodálhatja [18].
A lejátszódó elektród-folyamatok függenek az elektródok anyagától. Grafit anód és vas katód
alkalmazása esetében az anódon klórgáz, a katódon hidrogén fejlıdik és a katódtérben az elektrolit
ellúgosodik. Katódként higanyt alkalmazva, a túlfeszültség jelenségének kialakulása miatt azon fém
nátrium válik le, mely a katód anyagával higanyamalgámot képez. Ilyenkor a hidrogén fejlıdés és a
nátrium-hidroxid oldat képzıdése az elektrolizáló cellától térben és idıben elkülönítve játszódik le.
A 6.3. ábra mutatja a higanykatódos klór-alkáli elektrolízisnél fennálló leválási potenciál
viszonyokat.
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6.5.ábra: Leválási potenciálviszonyok a higanykatódos klór-alkáli elektrolízisnél

Az elektródokon elméletileg az az ion válik le, amelyik potenciálja abszolút értékben a
legkisebb. Így a katódon elméletileg hidrogén válna le, azonban ha a nátrium leválási potenciálját
csökkentjük egyidejőleg a hidrogén túlfeszültségének jelentıs növelése mellett, akkor a nátrium
mégis hamarabb fog leválni. Ezt higany katód alkalmazásával tudjuk elérni, amikor a katódon
képzıdı nátrium oldódik a higanyban. Ekkor viszont gondoskodni kell a higany folytonos
megújításáról, hogy nátrium tartalma, és így a nátrium leválási potenciálja alacsony maradjon. Az
anódon, ha anyaga fém vagy grafit, klór válik le, mivel az oxigén túlfeszültsége még platina anód
esetén is igen magas.
6.3
6.3. A klórklór-alkáli elektrolízis
elektrolízis technológiája
Az elektrolízis mőveleti lépései:
•

A só oldása és a sólé tisztítása,

•

Elektrolízis,

•

A klór- és hidrogéngáz hőtése, szárítása, komprimálása

•

A sóoldat klórmentesítése.

•

A lúgoldat bepárlása és/vagy tisztítása.

A 6.6. ábra a technológia legfontosabb egységeit, az elektrolízis módszereit is tartalmazó
blokkdiagramját mutatja be [17].
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6.6. ábra: A klór-alkáli elektrolízis blokkdiagramja

Az

elektrolízishez

szükséges

elektromos

energiát

nagyteljesítményő

szilícium-diódás

egyenirányítók szolgáltatják.
6.3.1. A só oldása és tisztítása (sólékezelés)
Az elektrolízis nyersanyaga telített 300-310 g/l töménységő konyhasó-oldat, amely nem
tartalmazhat vas-, valamint kálcium- és magnézium ionokat; és csak kis mértékben szulfát illetve
klorát ionokat. A magnézium az ellúgosodó katód felületén hidroxid bevonatot képez, a vastartalom
pedig csökkenti a hidrogén leválási túlfeszültségét. A sólékezelés folyamata:
•

Sófogadás, tárolás (6.7. ábra)

•

Sóoldás, sólétárolás

•

Sólétisztítás: Ca2+, Mg2+, SO42- eltávolítás általában szóda vagy szén-dioxid, nátriumhidroxid, ill. kalcium-klorid vagy báriumsó adagolással. A kivált csapadékot ülepítik,
majd szőréssel távolítják el. Membráncellás eljáráshoz ioncserés sólétisztító egység
beiktatása is szükséges, ahol az üzemelés során az ioncserélı gyanta Na+ -ion tartalma
más, kétértékő kationra cserélıdik, pl. a rendszerben „szennyezı komponensként”
jelenlévı Ca2+, Mg2+, Sr2+, stb. ionokra. Az ioncserés eljárás során cél a kalcium és a
magnézium tartalom 20 ppb (10-9 part per billión) alá, a stroncium tartalom 50 ppb alá
történı csökkentése.

•

Fáradt (recirkuláltatott) sólé regenerálás - klórmentesítés
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Az elektrolízis során alkalmazott sólét általában friss sónak vízben való oldásával, vagy az
eljárás során kimerült sólé felhasználásával állítják elı. Az alapanyag többnyire szilárd: kısó vagy
vákuum só, ami a bányászott só tisztításából és bepárlásából származik. A sót többnyire burkolt
területen tárolják. A nagyobb tisztaságú párolt só fokozottabb védelmet igényel.
Az oldóba bekerülı híg sóoldat a nem kívánt fémszennyezıdések beoldódásának elkerülése
érdekében általában enyhén lúgos.
A sólé primer tisztításához nátrium-karbonátot vagy a sólébe vezetett szén-dioxidot és nátriumhidroxidot használnak, hogy karbonát (CaCO3) illetve hidroxid Mg(OH)2 alakban kicsapják az
alapanyag kalcium és a magnézium tartalmát. Ebben a lépésben a fémek (vas, titán, molibdén,
nikkel, króm, vanádium, volfrám) szintén kicsapódnak. A nátrium-szulfát tartalmat kalcium-klorid,
vagy bárium sók adagolásával szabályozzák, melynek során a szulfáttartalom kalcium-, vagy
bárium-szulfát csapadék formájában válik le.
A lejátszódó fıbb reakciók (6-16 – 6-19 reakciók):

A kicsapással leválasztott szennyezıdéseket ülepítéssel, szőréssel vagy a kettı
kombinációjával távolítják el. A kicsapató tartályokból folyadékelosztón keresztül ülepítıkbe kerül
a sólé. A kivált iszap az ülepítı alsó kúpos részén győlik össze és membrán szivattyú nyomja az
utóülepítıbe. A letisztult sóoldat az ülepítıkbıl túlfolyón át elıtét tartályba folyik, melybıl további
tisztítás céljából szivattyú nyomja egy szőrın át. A szőrıvászon felületére felvitt alfa-cellulóz
szőrıréteg megfelelı mechanikai szőrést biztosít és a kicsapatott szennyezéseket megköti.
A szőrt sóoldat pH értéke 10-11, átlagos összetétele, mely technológiától függıen változhat:
NaCl: 295-315 g/l
Ca2+ : max. 15 mg/l
Mg2+ : max. 1 mg/l
Na2CO3 : 180-250 mg/l
NaOH: 120-180 mg/l
A szőrt anyagot a tárolás elıtt forgó dobos vákuumszőrıkben, présszőrıkben vagy
centrifugálással általában 50-60%-os száraz anyag tartalomra betöményítik.
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A membráncellás eljárásokban (a higanykatódos eljárással összehasonlítva) nagyobb fokú
sólétisztításra van szükség, hogy az ioncserélı membránok tulajdonságait hosszú idın keresztül
megırizhessék. A csapadékképzıdésen alapuló eljárás azonban önmagában nem elegendı a Ca- és
Mg tartalom megfelelı szintre való csökkentésére, így további tisztítási eljárásokat kell
végrehajtani.
A másodlagos sólétisztítás finom szőrésbıl és az ezt követı ioncserés eljárásból áll. Elsı
lépésben a finom lebegıanyagot szőréssel eltávolítják, hogy megvédjék az ioncserélı gyantát a
károsodástól.
Az ioncserélı kelát gyantás kezeléssel az alkáliföldfémek koncentrációját csökkentik le ppb
nagyságrendőre. Az ioncserélı gyantát nagy tisztaságú sósav és nátrium-hidroxid oldattal
rendszeresen regenerálják. Általában az a gyakorlat, hogy több ioncserélı oszlopot használnak, így
egy vagy több üzemelhet az alatt is, amíg a kimerült oszlopot regenerálják [23].
A szőrt sóoldat savazó tartályba kerül, majd a sósav adagolással 3-5 pH-ra beállított sólé
elektrolit tartályba folyik. Az elektrolit tartályból szivattyú nyomja hıcserélın keresztül mennyiség
és hıfokszabályzás mellett a sólevet az elektrolizáló cellákba. Lehetıség van a hıcserélıben az
elektrolit szükség szerinti főtésére és hőtésére is.
Higanykatódos elektrolízis esetében a híg sólé klórtartalmát savazás után vákuumklórtalanítással csökkentik az elıírt értékre (40-70 ppm), mely után az oldat telítésre kerül.
Membráncellás elektrolízis esetében

a cellából kilépı híg sólé klórtartalmát hasonló módon

csökkentik 20 ppm-re, majd nátrium-szulfit adagolással a szabad klórtartalmat teljes mértékben
megkötik.

6.7. ábra: Sólé elıkészítı üzem (Borsodchem)
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6.3.2. A NaCl vizes oldata elektrolízisének megoldásai
A klór elıállítására három eljárás ismeretes: a higanyos-, a diafragmás- és a membrános
technológia. Az eljárások elsısorban abban különböznek egymástól, hogy miként oldják meg az
anódon keletkezı klór és a katódon képzıdı lúg és hidrogén elválasztását, ill. milyen mértékő a
keletkezı lúg-oldat só-szennyezıdése (6.8. ábra).

6.8. ábra: A klór-alkáli elektrolízis megoldandó technológiai problémái

Diafragmás eljárás
Ezeknél az eljárásoknál a katód anyaga vas. A katódon a következı folyamat játszódik le (620 reakció):

Az oldatban levı másik kationnak, a nátriumionnak a leválási potenciálja annyira negatív,
hogy az elektrolízis körülményei között nem veszítheti el töltését.
Az anódon a hidroxil-ionok és a klorid-ionok veszíthetik el töltésüket. Annak érdekében, hogy csak
a klorid-ionok semlegesítıdjenek, olyan anódra van szükség, melyen az oxigén leválásának
túlfeszültsége jóval pozitívabb, mint a klóré. Ilyen volt régen (évtizedekkel ezelıtt) a grafit-,
újabban a fémelektródok legjellegzetesebb képviselıje a titán elektród. Ezeken tehát az
anódfolyamat a következı (6-21 reakció):

A katódon és az anódon lejátszódó elektródfolyamatok eredményeként tehát a H2 –gáz képzıdése
mellett a katód térben az oldat ellúgosodik, mivel NaOH-oldat képzıdik, az anódtérben pedig klór
fejlıdik. Ebbıl következik, hogy a katódteret el kell választani az anód tértıl, hogy a klór ne
reagálhasson a nátrium-hidroxiddal és a hidrogénnel. Emiatt a cella egy porózus diafragmát
tartalmaz, amely a cella két felét elválasztja, átengedi a sólevet, de megakadályozza a hidrogén és a
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klór keveredését (6.9. ábra). A diafragma anyaga régebben fıleg azbeszt volt, de az utóbbi idıben
jelentıs teret nyertek az azbesztmentes diafragmák is [8].
Az anód- és katódtérben végbemenı változásokat az átviteli számok segítségével is értelmezhetjük.
Nátrium-klorid oldatban a nátrium-ion átviteli száma ideális esetben 0,4, a klorid-ioné 0,6. A
valóságban azonban a jó áramkihasználást mellékreakciók veszélyeztethetik. A hidroxil-ionok is az
anód felé vándorolnak, sıt relatív mozgékonyságuk nagyobb, mint a klorid-ionoké. A 6-14 és 6-15
reakciók elkerülése érdekében meg kell akadályozni, hogy sok hidroxil-ion kerüljön az anódtérbe,
mert azok ott nemkívánatos klorit- és klorát-ionokat, valamint oxigént képeznek. Ezek háttérbe
szorítása céljából elsısorban úgy járnak el, hogy telített konyhasó-oldatot elektrolizálnak, de csak
annyira, hogy a cellából kilépı oldat még 180-270 g/liter konyhasót és 50-150 g/l nátriumhidroxidot tartalmazzon. Tehát végig nagy kloridion-koncentrációt tartanak fenn. A hımérséklet
emelésével csökken a hidroxil-ionok átviteli száma (1 mól/l koncentrációjú NaOH-oldatban 18 °C-

on 0,82, 70-80 °C-on 0,5). Ezért meleg oldatot célszerő elektrolizálni. A diafragma is akadályozza a

hidroxil-ionoknak az anódtérbe való jutását. Ugyanezt a célt szolgálja folyamatos elektrolízisnél
hogy a konyhasó-oldatot az anódtérbe vezetik, és ez innen lassú áramlással halad a katód irányába.
Így tehát mindig a legtöményebb konyhasó-oldat veszi körül az anódot.

6.9. ábra: A diafragmás eljárás elvi vázlata
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Az eljárás jellegzetessége tehát az alacsony (kb. 12 %-os) koncentrációjú és magas
sótartalmú (kb. 15 %-os) lúg elıállítása. Így a lúg töményítésére és sótalanítására van szükség
gyakorlatilag az összes felhasználási területhez. A töményített 50 %-os lúg kb. 1 % sót és klorátot is
tartalmaz, ami korlátozza a további felhasználhatóságát. Az elektrolizáló cella mőködtetéséhez 33,5 V feszültségő egyenáramra van szükség.
Higanykatódos elektrolízis
Ezeknél az eljárásoknál a klór, ill. a hidrogén két különálló cellában keletkezik. Ha katódként
higanyt használnak, megfelelı körülmények esetében nem hidrogén, hanem nátrium fog kiválni a

katódon, ami amalgámot képez a higannyal. A tömény konyhasó-oldatot 70-75°C-os hımérsékleten

a higannyal egyenáramban vezetik a cellán át.

Az amalgámot az elektrolizáló cellából

folyamatosan a bontó cellába vezetik, ahol abból víz bevezetés hatására nátrium-hidroxid és
hidrogén keletkezik. A technológiában egy hosszú, széles vályúban áramló vékony higanyfilm
szolgál katódként a nátriumnak a cellából való eltávolításához és a bontócellába történı
szállításához. Az eljárással nagytisztaságú, tömény, alacsony sótartalmú lúg gyártható.
A megvalósítás elvi vázlatát a 6.10. ábra mutatja be. Az anódon a klór elveszíti töltését és
gázként távozik (6-22 reakció):

A katódon a nátrium-ion elektron felvétellel nátriummá alakul és a higannyal amalgámot képez (623 reakció). Az amalgám koncentrációja max. 0, 3 % Na. Ennél nagyobb nem lehet, mert ezen felül
az amalgám rohamosan sőrősödik, ami akadályozza a katódfilm áramlását.

Az amalgám az elektrolizáló cellát elhagyva a bontócellába kerül, ahol ionmentes vízzel érintkezve
nátrium-hidroxid oldat és hidrogén gáz keletkezik, a higany regenerálódik (6-24, 25 és 26 reakció):
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A higanykatódos eljárások körén belül a hagyományos grafit anódot felváltották a fémanódok. A
fémanód speciálisan aktivált titánelektród, és anyagának köszönhetıen jelentısen csökken a
mellékreakciók (pl. CO2 képzıdés) mértéke, illetve elınyös szerkezeti kialakítása miatt kisebb a
buborék-effektus hatása, így ennek és a kisebb anód-katód távolságnak köszönhetıen kisebb a
túlfeszültség és a koncentrációs polarizáció. A kisebb anód-katód távolság-béli különbség abból
adódik, hogy a fémanód a folyamat során alaktartó, míg a grafit anód egyenetlenül használódik el.
A fémanód kezelése egyszerőbb, hosszabb élettartalmú, és kedvezıbb cellafeszültség mellett
magasabb áramsőrőség érhetı el, amely nagyobb termelékenységet biztosít (kb. 20% az energia
megtakarítás). Hátránya viszont hogy az anód anyaga drágább és túlterhelésre érzékenyebb, ami
költséges anódvédelmi rendszert igényel.

6.10. ábra: Higanykatódos elektrolizáló cella

A higanyos cella mőködése azon alapul, hogy a hidrogén túlfeszültsége nagy a higanyon, ezért a
nátrium válik le. A sóban lévı szennyezıdések (pl. V) csökkenthetik ezt a túlfeszültséget, emiatt
hidrogén válhat le a higany katódon is, illetve megindítják az amalgám bomlását a cellában. Ez
azért nagyon veszélyes, mert robbanásszerően reagálhat a klórgázzal (az oxigénhez hasonlóan a
klór már 4%-os mennyiségben robbanóelegyet alkot a hidrogénnel).
A bontócellák alakja és kiképzése kezdetben hasonlított az elektrolizáló cellához, lejtése
hasonló, de ellentétes irányú, elhelyezkedése az elektrolizáló cella alatt vagy mellett, azzal
párhuzamosan lehetséges (6.11. ábra). A bontócellában elhelyezett grafit lapok a grafit - nátriumhidroxid - higany galvánelem nátrium oldódását nagymértékben meggyorsítja. A bontóból távozó
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higany kevesebb, mint 0,02% nátriumot tartalmaz, ami egy szivattyú segítségével kerül vissza az
elektrolizáló vályúba.
Késıbb az aktivált bontógrafitok alkalmazása lehetıvé tette a kisebb helyigényő függıleges
elhelyezéső, hengeres kiképzéső bontócellák alkalmazását.
Az elektrolizáló cellából kifolyó konyhasó-oldat kb. 270 g/l konyhasót tartalmaz, ezen kívül
klór is található benne oldott állapotban. Ezt kiőzik belıle, az oldatot telítik konyhasóval és újra
visszavezetik az elektrolizáló cellába. A konyhasó egy része tehát teljes cirkulációban van. A
szennyezıdések feldúsulásának elkerülése céljából ezért a higanykatódos eljáráshoz különös
gonddal kell az elektrolízisre kerülı oldatot tisztítani. A bontó cellából távozó nátrium-hidroxidoldat kb. 50 tömeg% töménységő, konyhasót nem tartalmaz, tehát higanymentesítés után
felhasználható akár oldat formájában, akár szilárd nátrium-hidroxid elıállítására. Hátránya viszont a
higanykatódos eljárásnak az alkalmazott higany környezet- és annak egészségkárosító hatása.

6.11. ábra: Cellaterem és amalgámbontó a BorsodChemnél

Membráncellás eljárás
A klór-alkáli elektrolízis területén a legújabb nagyjelentıségő, nagyüzemi léptékben
bevezetett fejlesztés a membráncellás eljárás kidolgozása volt, amire viszonylag sokáig kellett
várni. A membráncellás eljárást a 70-es években kezdték el alkalmazni, de csak az évtized végére
fejlesztették ki a kellıen hatékony és tartós ioncserélı membránokat, melyek a diafragmától
eltérıen ion-szelektíven is elválasztják a katód és anódteret. Az eljárással jó minıségő termékeket
lehet elıállítani, de nagytisztaságú sólevet igényel, mivel a membrán teljesítménye érzékeny
bizonyos szennyezıdések igen kis mennyiségére is. Ezek a szennyezıdések legfeljebb ppb (10-9
part per billión) mennyiségben lehetnek jelen szemben az elızı két eljárással, ahol megengedett a
ppm (10-6 – part per million) koncentráció tartományba esı szennyezıdések jelenléte is. A
technológia további elınye a környezetkímélı tulajdonságaiban rejlik.
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A katód anyaga nikkel vagy saválló acél, felületén katalitikus hatású bevonattal (pl. Ni-NiO). Az
anódként nemesfém-oxid bevonattal ellátott titán elektródot alkalmaznak. A klór-alkáli elektrolízis
technológiában az anódtér vagy anolit tér és a katódtér vagy katolit tér egymástól szeparálva van. A
membráncellás eljárásban e két tér elválasztására egy olyan speciális ioncserélı membránt
alkalmaznak, amely szelektíven átengedi a nátrium ionokat, visszatartja a klorid ionokat,
ugyanakkor meggátolja a hidroxid-ionoknak a katolit térbıl az anolit térbe való migrálását. Az
anód- és katód tér elrendezése alapján megkülönböztethetünk monopoláris és ún. bipoláris
membráncella kialakításokat. A bipoláris membráncellák anion- és kation-cserélı rétegeket is
tartalmaznak (6.12. ábra), melyek további elınye, hogy kisebb áramfelhasználást igényelnek,
nagyobb felületük miatt kevesebb elektrolizáló cella beépítése szükséges, ezáltal a mőködtetésük
kevésbé munkaigényes.

6.12. ábra: Membráncella típusok

A membrán anyaga általában valamely perfluorozott polimer, ahol a katód oldali rétegen karboxilcsoportok, az anód oldali rétegen szulfonsav-csoportokat építenek be a polimer rétegbe (6-13. ábra).
A membránt teflon szálakkal erısítik. A membránok élettartama terheléstıl függıen 2-8 év.
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6.13. ábra: Ionszelektív memebránok szerkezete

Membráncellás elektrolízissel a katolit oldalon igen alacsony klorid tartalmú, viszonylag
tömény (30-35 tömeg %) lúgoldat képzıdik. A membráncellás eljárásnak a kedvezı
energiahatékonyság mellett éppen ez, a klórgyártás ikertermékeként jelentkezı, nagytisztaságú lúg
elıállítása az egyik kedvezı sajátsága. Ideális esetben a membrán a két cella térfelet gáz- és
folyadékmentesen választja el egymástól, ezáltal megakadályozza, hogy a folyamatban képzıdı
klórgáz és hidrogéngáz egymással összekeveredjen. Meg kell jegyezni, hogy az anolit térbıl kis
mértékő víz áramlás történik a katolit térbe, de ez nem tekinthetı hidraulikai áramlásnak. Az
ioncserélı membránok a klorid ion vándorlását gyakorlatilag teljes mértékben megakadályozzák,
ugyanakkor a hidroxil-ionok kismértékben átvándorolhatnak a membránon keresztül az anódtér
felé. Ez az anódon oxigénfejlıdést, az anolitban pedig klorát képzıdést válthat ki. Az eljárás ipari
méretekben történı alkalmazásának bevezetését és elterjedését valójában az hátráltatta, hogy a
membránok készítése csúcstechnológiát igénylı, rendkívül bonyolult mőszaki feladat. A
membráncellás eljárás anyag- és ionáramlását a 6.14. ábra szemlélteti.

6.14. ábra: Membráncellás elektrolízis
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A cella anolit részébe friss koncentrált nátrium-klorid oldatot, a katolit részbe pedig 28 %-os
lúgoldatot táplálnak be. Az anolit térben bekövetkezı klórképzıdés azonos a higany cellánál
leírtakkal (6-22 reakció). A membránon keresztül nátriumion diffundál a katolit rendszerbe, ahol
ugyanakkor az ide bevezetett vízbıl hidrogén szabadul fel és hidroxid-ionok képzıdnek a 6-27.
elektrokémiai reakció szerint:

A membránon a katolit oldalra átvándorolt nátrium-ion az ott képzıdött hidroxid-ionnal 32-33 %
töménységő nátrium-hidroxid-oldatot képez (6-28 reakció):

96.494 Coulomb töltésmennyiségnek a cellán történı áthaladása hatására a membránon 1 mol Na+ ion vándorol át, illetve a katolitban 1 mol OH--ion képzıdik. A katolitban képzıdött hidroxidionoknak (1-η) molnyi mennyisége visszavándorol az anolit részbe (η = áramhatásfok). Ezt az OH-ion mennyiséget (1-η) molnyi sósavval semlegesíteni kell, hogy megakadályozzák az oxigén és a
klorát képzıdését. Ebben a folyamatban 0,5 mol klórgáz nyerhetı ki, ugyanakkor a képzıdött
nátronlúg mennyisége valamivel kevesebb, mint 1 mol. Ez azt jelenti, hogy a klórra számított
áramkihasználás általában meghaladja a nátronlúgra számított értéket, és megközelítheti a 100 %ot.

6.15. ábra: Membráncellás eljárás a BorsodChemnél

A kimerült sóoldatot szilárd NaCl hozzáadásával, a lúgoldatot bepárlással töményítik. A
BorsodChemben mőködı membrán cella látható a 6. 15. ábrán.

Az alkalmazott technológiák összehasonlítása
A három klór-alkáli elektrolízisen alapuló technológiai megoldás elınyeit és hátrányait a 6.1.
táblázat foglalja össze.
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6-1. táblázat: Az alkalmazott klór-alkáli technológiák összehasonlító táblázata

A táblázat adataiból is jól látható, hogy a diafragmás eljárás gyenge lúg- és klór minıséget
eredményez. Hátrányként említhetı az azbeszt diafragma egészség- és környezetkárosító hatása, de
az elmúlt 20 évben már elérhetıek azbesztmentes diafragmák is. Ezzel az eljárással híg lúgoldat
állítható elı, ezért a lúgtöményítésre felhasznált többlet gızfogyasztás megnöveli a költségeket. Az
eljárás elınye azonban az alacsony elektromos energia igény, és az eljárás legkevésbé érzékeny a
kiindulási sóoldat szennyezıdéseire. A higanykatódos eljárás alkalmazásával közvetlenül állítható
elı az 50 tömeg % koncentrációjú lúg-oldat, a cellákból viszonylag tiszta klór- és hidrogén gáz
távozik. Hátrányként róható fel a technológia nagy területigénye, a költséges cellamőködtetés, a
munka- és környezetvédelmi szempontokból hátrányos tulajdonságokkal rendelkezı higany
használata. A legkorszerőbb megoldásként a membráncellás eljárás szolgál, hiszen az eljárás összes
energia igénye ebben az esetben a legkisebb. Az eljárás villamos energia igénye alacsonyabb, a lúg
tiszta, de a legtöbb felhasználáshoz töményíteni kell, míg a klórgáz oxigén tartalma relatíve magas,
kezelni kell.
A membráncellás folyamatok gazdasági elınye a másik két technológiához képest tehát
nyilvánvaló, mivel nem alkalmaz környezeti szempontból olyan káros anyagot, mint a higany vagy
az azbeszt, és energiahatékonyság szempontjából is a membránok alkalmazása a legjobb. Ezen
elınyök ellenére Nyugat-Európában a membrán cellás technológiára történı átállás igen lassú
folyamat, mivel a jelenleg is mőködı klór üzemek nagy részét az 1970-es években építették 40-60
év élettartalomra tervezve, tehát jelenleg új termelési kapacitás megjelenése nem jellemzı. Viszont
a higanykatódos cellák telepítése, illetve kapacitásbıvítése Európában már tiltott. Ily módon
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tervezik ezeknek a technológiáknak a termelésbıl történı kiiktatását, melyeket új membráncellás
üzemek válthatnak majd fel, várhatóan a 2010-es években [23]. (Végsı leállítási dátum 2020.)
6.3.3. A klór- és hidrogéngáz hőtése, szárítása, komprimálása
Klórkezelés
Mielıtt a képzıdött klórgázt felhasználnák, azt általában egy sor további kezelésnek vetik
alá, úgymint: hőtés, tisztítás, szárítás, komprimálás; esetleg cseppfolyósítás, elpárologtatás. Csak
nagyon speciális esetben szokták a klórt közvetlenül az elektrolizáló egységbıl felhasználni.
Az elektrolízis folyamatában meleg, nedvességet tartalmazó cellagáz képzıdik, amit hideg, száraz
termékké kell alakítani. Az elektrolizáló egységet elhagyó gáz hımérséklete 80-90°C fok, és
vízgızzel van telítve. Ezen túlmenıen sólé nyomokat, illetve további szennyezıdéseket, mint
például N2, H2, O2, CO2, valamint nyomokban klórozott szénhidrogéneket, is tartalmazhat.
Az elsıdleges hőtési folyamatban a gáz teljes térfogatát lecsökkentik és a nedvességtartalom nagy
részét kondenzálják. A hőtést egy lépésben történı hőtött-víz adagolással, vagy kétlépéses
folyamatban végzik, amelynek második lépésében adagolják a hőtött vizet. A folyamatot óvatosan
kell vezetni, mivel 10°C fok körüli hımérsékleten a klór szilárd klór-hidrát képzıdése közben
reagálhat a vízzel. A hımérséklet 10°C fok fölött tartása meggátolja a klór-hidrát kiválását. Az
elsıdleges hőtés után a klórgázt cseppleválasztón (cseppfogón) mentesítik a vízcseppektıl, illetve a
sólébıl származó szennyezıdésektıl. A szennyezıdéseket speciális szőrık segítségével
mechanikusan távolítják el, vagy pedig elektrosztatikus leválasztókat is alkalmazhatnak e célra.
Ezt követıen a klórgáz a szárítóra kerül. A hőtırendszerrıl távozó klórgáz kisebb-nagyobb
mértékben még tartalmaz vízgızt. A víztartalma tipikusan 1-3%, amit a korrózió elkerülése,
valamint a hidrát képzıdés lehetıségének a csökkentése érdekébe minimalizálni kell. A klórgáz
szárítása – amit szárítótornyokban végeznek – csaknem kizárólagosan koncentrált kénsavval
történik. A nedvességtartalom a szárítótornyokban 20 ppm alá csökken. A szárító tornyok tetején
távozó klórgázt egy nagy hatásfokú cseppfogóra vezetik, hogy a kénsav cseppeket visszafogják. Az
elhasznált sav általában hulladékká válik, vagy regenerálás után újra felhasználják.
Szárítás után szükség lehet cseppfolyós klórral történı mosásra, vagy ultraibolya kezelésre, hogy
eltávolítsák a nitrogén-trikloridot, majd ezt követıen a gázt az alábbi módszerek valamelyikével
komprimálják:
• alacsony nyomású (kb. 4 bar) kénsavas folyadék-győrős kompresszor
• egy- vagy többlépéses centrifugál kompresszorok (min. 5 bar)
• dugattyús kompresszor (min. 11 bar)
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• csavar kompresszorok (különbözı nyomásokkal)
Tekintettel arra, hogy a komprimálás folyamán hı képzıdik, a több lépéses kompresszoroknál az
egyes lépések között hőtésre lehet szükség. A kompresszorok tömítését többnyire túlnyomással
biztosítják a klórgáz kiömlés ellen. A kompresszorok általában nagy zajjal mőködı készülékek,
ezért azokat hangszigeteléssel kell ellátni.
A klór forráspontja légkıri nyomáson -34,05 °C. A klór cseppfolyósítását különbözı nyomás és

hımérsékleti viszonyok között lehet végrehajtani. A cseppfolyósításhoz megválasztott nyomás és
hımérséklet nagymértékben meghatározza az alkalmazható hőtıközeget, illetve a cseppfolyósítás
biztonsági körülményeit. Mindenesetre, a cseppfolyósítás hatásfoka nagymértékben behatárolt,
mivel a maradék gázban (véggáz) betöményedı hidrogén koncentrációját olyan szinten kell tartani,
amely még biztonságosan alatta van a robbanási koncentrációnak. A hőtıközeg magválasztása a
klór hımérsékletének a függvénye. Elegendıen magas hımérséklet esetén indirekt hőtıközegként
vizet is lehet alkalmazni. Viszonylag alacsonyabb hımérsékleten indirekt hőtıközegként pl.
klórozott-fluorozott szénhidrogének (HCFC), vagy fluorozott szénhidrogének (HFC), ill. ammónia,
direkt hőtıközegként cseppfolyós klór is alkalmazható.
A cseppfolyós klórt a tartályokból max. 10 bar nyomású nitrogénnel nyomják az elpárologtató
rendszeren keresztül a fogyasztókhoz, ill. vasúti tartálykocsikba.
A le nem kondenzálódott véggázt általában nátrium-hidroxid oldatban nyeletik el (nátriumhipoklorit oldat elıállítás), de viszonylag magas klórtartalma miatt lehetséges hasznosítása is (pl.
sósav elıállítás).
Hidrogénkezelés
Az elektrolízis során képzıdı hidrogént normál körülmények között hőtik, illetve vízgız-,
nátrium-hidroxid- és sómentesítik (higanykatódos technológia esetén higanymentesítési lépés is
van).
A hidrogént általában helyben használják energia forrásként, aminek során azt főtıanyagként égetik
el. Esetenként bizonyos részét, vagy akár a teljes mennyiséget értékesíthetik, vagy – fıleg komplex
telephelyeken – más technológiákban alapanyagként hasznosíthatják.
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6.3.4. Lúgkezelés
a, Higanykatódos elektrolízis során keletkezı lúgoldat kezelése

A bontócellákból kb. 110 °C-on távozó 48-50%-os igen jó minıségő lúg győjtıtartályba kerül.

Innen szivattyú segítségével hőtıbe vezetik, majd szőrıre felvitt aktív szenes tölteten keresztül
halad át, ahol a lúg higanytartalma lecsökken.
b, Membráncellás elektrolízis során keletkezı lúgoldat kezelése

A membráncellás eljárással elıállított lúg 30 – 35 %-os (jellemzıen 32 %), igen jó minıségő
termék, sótartalma kissé magasabb (20 – 100 ppm), mint a higanykatódos eljárással elıállított
terméké. Töménysége miatt egyes felhasználási területeken, és jellemzıen értékesítés esetén
töményíteni kell 50 %-os koncentrációra.
A lúgtöményítı rendszer általában többfokozatú, gızzel főtött bepárló egység.
6.3.5. Hypo rendszer
A nátrium-hipokloritot oxidáló, fehérítı, és fertıtlenítı hatása miatt az ipar és a háztartás
egyaránt használja. Ugyan elıállítása közvetlenül elektrolízissel is lehetséges, viszont a klór-, ill.
nátrium-hidroxid szükségletnél nagyságrendekkel kisebb hipoklorit igény kielégítésére általában
nem létesítenek külön elektrolízis üzemet, ezt a mennyiséget klór lúgban történı elnyeletésével
állítják elı. A klór-alkáli elektrolízis üzemben ugyanis mindig keletkezik annyi hulladék klórgáz,
amennyi a nátrium-hipoklorit elıállításához elegendı. A hypo-rendszer elsısorban biztonsági
rendeltetéső rendszer, mely az üzem minden olyan készülékébıl, csıvezetékébıl, ahol klór
elıfordulhat, szükség esetén biztosítja a klór elszívást.
Az elszívott gáz általában töltetes vagy tányéros elnyeletı tornyon halad keresztül, melyet
ellenáramban 20 %-os lúgoldatban nyeletnek el a 6-29 reakcióegyenlet alapján.

A keringetett oldat (félig kész hipoklorit) lúg tartalma fokozatosan csökken, míg eléri a
megfelelı termékminıséget. Ekkor friss lúg oldatra váltanak.
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Amennyiben

a

hőtés

nem

képes

a

képzıdött

reakcióhı

elvonására,

a

bekövetkezı

hımérsékletemelkedés mellékreakciót, klorátos bomlást indít el (40°C fölött), illetve romlik a lúg

klórelnyelı képessége. A klorátos bomlás reakcióegyenlete a következı (6-30 reakció):

A magasabb kloráttartalom csökkenti a termék hatóanyag tartalmát, így rontja a termék minıségét,
valamint a felmelegedéssel járó habzás növeli a torony ellenállását.
Az üzem biztonságát meghatározó szerepe miatt a Hypo keringetı szivattyú, a lúgfeltöltı
szivattyú és a véggáz ventillátor a vészenergia hálózatra is be van kötve. Az egység véggáz
kéményébe beépített klórérzékelı határérték túllépés esetén automatikusan indítja a vészjelzı klór
szirénát.
6.4. Sósavszintézis
A hidrogén-klorid színtelen, szúrós szagú, íztelen, levegınél nagyobb sőrőségő, mérgezı gáz.
Vízben jól oldódik, vizes oldata a sósav, melyet elıször Basilius Valentinus állított elı a 15.
században, egészen tiszta állapotban pedig Priestley 1771-ben. Elıfordul a természetben némely
vulkáni gázban és Dél-Amerika néhány folyójában, amelyek vulkáni vidéken folynak keresztül; a
gyomornedvben is megtalálható, minthogy az emésztésnek igen fontos tényezıje.
A tömény sósav 36 tömegszázalékos, levegın füstölög, mert az oldatból távozó HCl a levegı
nedvességtartalmában oldódik és ködöt képez. Az iparban leggyakrabban a „füstölgés” elkerülése
miatt max. 32-33 %-os oldatot használnak. A 20,4 tömeg %-os sósav 108,6 °C-on atmoszférikus

nyomáson változatlan összetétellel desztillál (azeotrópot képez). Ennél töményebb sósavból az
említett forráspontmaximum eléréséig sósavgáz, hígabból pedig víz desztillálható ki. A hidrogén-
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klorid forráspontja -85°C. A hidrogén-klorid-gázt igen alacsony hımérsékletre lehőtve, nagyobb

nyomáson színtelen folyadékká sőríthetı. A hidrogén-klorid-gáz levegıre vonatkoztatott relatív
sőrősége 1,278, és vízben rendkívül jól oldódik; 1 térfogat víz 0 °C-on 505 térfogat (0,825g) és 20
°C-on 440 térfogat (0,721g) hidrogén-klorid-gázt abszorbeál; ezért hidrogén-klorid-gázzal telt
palack víz alatt kinyitva egy pillanat alatt megtelik vízzel. A sósavoldat savtartalma tömegszázakban kifejezve közelítıleg a sőrőség két elsı tizedesének kétszeresével egyenlı. (Pl.: az 1,12
g/cm3 sőrőségő sósavoldat kb. 24 %(m/m)-os.)
A sósavat nemcsak a laboratóriumban, hanem az iparban is igen sokféle célra (klórfejlesztésre,
kloridok elıállítására stb.) alkalmazzák, a gyógyszergyártásban nélkülözhetetlen klórozó szer.
A hidrogén-klorid hidrogénbıl és klórból képzıdik magas hımérsékleten láng képzıdésével (631 reakció).

A reakció a klór és a hidrogén igen széles koncentráció határai között már UV fény hatására is
lejátszódik. A minimum 8 tf% hidrogént és 14 tf% klórt tartalmazó gázelegy már robbanás képes. A
robbanási határ függ a nyomástól és az elegyben lévı egyéb gázoktól is.
A hidrogén- és a klórgáz 1:1 térfogatarányú elegyét klórdurranógáznak nevezzük, mely még
az oxigén-hidrogén durranógáznál is robbanékonyabb. Ezért a két gázt csak közvetlenül a lángtér
elıtt szabad elegyíteni. A reakció a láng hımérsékletén egyensúlyi helyzethez vezet, de kis
hidrogén felesleggel gyakorlatilag teljesen a sósavképzıdés irányába tolódik el az egyensúly. Hogy
a termék ne tartalmazzon szabad klórt, az égés min. 5 % hidrogén felesleggel megy végbe.
A szintetikus sósavgyártás megoldandó problémái:
•

A klór és a hidrogén spontán módon igen hevesen reagál egymással. A reakció rendkívül
exoterm.

•

A sósavgáz vízben elnyeletése intenzív és szintén nagy mennyiségő hı felszabadulásával
járó folyamat (-75,4 kJ/mol).
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•

A száraz sósav ugyan nem korrozív, de a sósav oldat igen, annak nagy kémiai agresszivitása
miatt az alkalmazott szerkezeti anyag gondos megválasztása szükséges. A csı alakú reaktort
többnyire kvarcból vagy grafitból készítik.
Mivel a klór és a hidrogén egyesülése jelentıs fénytünemény kíséretében megy végbe, a

reakció lejátszatását „égetésnek” is szokták nevezni, és ún. „kályhákban” játszatják le. Ennek
legfontosabb része a speciálisan kiképzett koncentrikus kvarcégı (gyertya), amelybe induláskor
elıször a hidrogént vezetik be és meggyújtják. Ezután kezdik el a klór adagolását. A reaktor enyhe
túlnyomással üzemel és vízhőtéses (6-16. ábra).

6.16. ábra: Sósav gáz elıállítására szolgáló reaktor

Két fı készülék típus használatos; az ún. alsó- és a felsı égıs kialakítású. Az égı anyaga kvarc, az
elnyeletı- és hőtıtéré grafit. Az abszorpciós hı elszállítását, illetve az égıtér palástjának hőtését
hőtıvíz végzi [18].
A képzıdı hidrogén-klorid gáz az égıtér belsı falán keringı folyadék filmben, majd az abszorpciós
egységben, legvégül töltetes véggáz mosóban nyelıdik el. Az abszorpciós folyadék ionmentes víz,
amelyet szivattyú nyom a véggáz mosó kolonna tetejére, onnan gravitáció hatására folyik le az
égıtérbe és az abszorberbe. A gáz vízben történı abszorpciója rendkívül heves, ezért speciálisan
kiképzett abszorberekben az elnyeletı gázt elıször csak a víz fölött vezetik el, intenzívebb
érintkeztetés szükségtelen (6.17. ábra, baloldal). Az abszorberbıl kilépı oldat töménysége 30-37
%-os. A reakció és a gáz abszorpció is hı fejlıdéssel jár, ezért fontos mind a reaktornak, mind az
abszorbernek az intenzív hőtése. Másrészt a szerkezeti anyagnak a vizes sósavval szemben teljesen
ellenállónak kell lennie. E célból legjobban a tantál és a mőszén vált be (6.17. ábra, jobb oldal).
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6.17. ábra: baloldal: HCl-gáz elnyeletése vízben, jobboldal: mőszén elemekbıl készült lemezes
sósavabszorber

Az üzemvitel szempontjából legfontosabb a folyamatos égés fenntartása, mivel az égés
megszakadása esetén klór - hidrogén durranógáz alakulhat ki. Egy fotocella (lángır) az égés
megszakadása esetén automatikusan lezárja a klór és hidrogén szelepeket és indítja a nitrogénes
öblítést. A klór, hidrogén és víz mennyiség szabályozását folyamatirányító számítógép végzi [17].
A kész sósavoldat sőrőségmérın átfolyva jut a késztermék tartályba.
6.5.

A Solvay-féle szódagyártás
A nátrium-karbonát (Na2CO3) a nátrium szénsavval alkotott sója. A természetben állandóan

keletkezik nátrium tartalmú kızetek mállásakor. Elıfordulása kızeteiben: Na2CO3·10H2O
kristályszóda (természetes, LeBlanc), Na2CO3·H2O nehéz kalcinált szóda (kristáykarbonát), Na2CO3
könnyő kalcinát szóda (ammóniákszóda), Na2CO3·NaHCO3·H2O neutrálszóda (mosószóda)
TRONA (ásvány). Sós tavakban több helyen elıfordul erısen koncentrált nátrium-karbonát oldat
(pl. Egyiptomban, Kaliforniában, a magyar Alföld fehér-tói is tartalmazzák.) Szódakiválással
találkozhatunk egyes tóparton (Owens lake, USA) Szikes talajokból ki is virágzik.
A legnagyobb mennyiségben (millió tonnás nagyságrendben) gyártott vegyi anyagok
egyike. Fı tömegét üveggyártásra, szappangyártásra, nátrium-hidroxid (marónátron) és más
nátriumvegyületek

elıállítására

és

sok

más

célra

használják.

Az élelmiszeriparban sav-szabályzó, térfogatnövelı és csomósodást gátló adalékként alkalmazzák.
Élelmiszeradalékként kódja E 500.
6.5.1. A nátrium-karbonát fizikai és kémiai tulajdonságai
Vízmentes állapotban fehér, kristályos por. Olvadáspont: 851 °C, Sőrőség: 2,5 g/cm3,
Oldhatósága vízben (20°C-on): 30g/100 ml. Oldatából 32°C alatt dekahidrát kristályosodik ki, ez
vizének nagy részét levegın elveszti és por alakú dihidráttá mállik el. Magas hımérsékleten széndioxid fejlıdése közben elbomlik. Oldata lúgos kémhatású hidrolízise miatt (6-32 reakció).
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6.5.2. A szódagyártás legfontosabb lépései
Telített nátrium-klorid oldatba, ammóniát és szén-dioxidot vezetnek, miközben elıször
ammónium-hidrogén-karbonát keletkezik (6-33 reakció).

Elıször tehát ammónium-hidrogén-karbonát képzıdik, mely nátrium-kloriddal nehezen oldható
nátrium-hidrogén-karbonátot ad, amely az oldatból kicsapódik (6-34 reakció).

A nátrium-hidrogén-karbonátot különleges szőrıkkel elkülönítik az oldattól és hevítéssel nátriumkarbonáttá alakítják (6-35 reakció).

A felszabaduló szén-dioxid visszajut az üzembe. A nátrium-hidrogén-karbonáttól szőréssel
elválasztott ammónium-kloridot mésztejjel (Ca(OH)2-vel) kezelik, így az ammóniát visszanyerik és
visszavezetik az üzembe (6-36 reakció).

A szódagyárakhoz tehát mészüzem is tartozik, ahol mészkıbıl kalcium-oxidot állítanak elı,
miközben 30-40 tf% CO2-tartalmú gáz képzıdik (6-37 és 6-38 reakció).

A Solvay-körfolyamatba tehát nátrium-kloridot, kalcium-karbonátot visznek be (a széndioxidot ugyanis mészégetéssel kapják), és nátrium-karbonátot, valamint kalcium-kloridot kapnak.
A bruttó folyamatot a 6-39 reakció írja le:

A kitermelés szempontjából kulcsponti szerepe van a 6-34 egyensúlyi reakciónak. A reakció
hajtóereje a jobb oldal irányába az, hogy a reakciókomponensek közül a NaHCO3 oldódik a
legrosszabbul. Emellett a NaHCO3 kiválása szempontjából az optimumot úgy érik el, hogy tömény
konyhasó-oldatból (313 g/liter) indulnak ki, és a 6-33 reakciót úgy vezetik le, hogy a szén-dioxid
parciális nyomása minél nagyobb legyen, továbbá az ammóniát kis feleslegben alkalmazzák a
konyhasóval szemben (mólarány:1,1:1). Mivel a 6-33 reakció exoterm, a reakcióelegyet hőtik, a
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szénsavtelítı tartályból távozó keverék hıfokának 30 °C alatt kell lennie. Mivel a 6-34 reakció

egyensúlyi folyamat, természetes, hogy a kivált NaHCO3 anyalúgjában NH4Cl mellet mindig van
NaCl és NH4HCO3 is.
A technológiában tömény kısóoldat is elınyösen felhasználható, ezért különösen
sósforrások közelében kifizetıdı. Az eljárás elınye, hogy a veszteségek csekélyek és nem
keletkeznek kellemetlen, környezetet károsító hatású melléktermékek. Az egyetlen technológiába
vissza nem vezethetı anyag az ammónia visszanyerése során a 6-36 reakcióban keletkezı kalciumklorid, mely tartalmaz kevés nátrium-kloridot is [8]. A technológia legfontosabb lépéseit a 6.18.
ábra mutatja be.

6.18. ábra: A Solvay-eljárás technológiai vázlata
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7.

KÉNSAVGYÁRTÁS

7.1. A kénsav legfontosabb tulajdonságai
A tiszta kénsav színtelen nagy sőrőségő, olajszerő folyadék, amely már +10,5 °C-on megszilárdul
(7.1.ábra).

7.1. ábra: Kénsav-víz elegy ill. a H2O-SO3 rendszer fagyáspont diagramja [20]

A kénsav vízzel különbözı összetételő kénsavhidrátokat képez. A „hidrát” szót olyan értelemben is
használják, hogy a kén-trioxid egy vagy több molekula vízzel képez hidrátot, tehát ilyen értelemben
a kénsav mono-hidrátnak tekinthetı. Néhány kénsav-hidrát neve és olvadáspontja a 7-1 táblázatban
található [20].
7-1. táblázat: Néhány kénsav-hidrát neve és olvadáspontja

A kénsav kén-trioxidot tud oldani. Ez az oldat a füstölgı kénsav vagy óleum. Ennek töménységét a
szabad SO3-tartalommal jelzik.

A tiszta kénsav sőrősége 20 °C-on: 1,84 g/cm3. Felforralva kén-trioxidot ad le (7-1 reakció),

amíg a 98,3 tömeg%-os azeotróp összetételt el nem éri.
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Az ilyen összetételő kénsav-oldat forráspontja a legmagasabb, 338,8 °C. A 100 tömeg%-os kénsav
forráspontja 280 °C. A nyomás csökkenésével jelentısen csökken a forráspont. A 80 tömeg%-os

kénsav-oldat forráspontja míg 1 bar nyomáson 200 °C, 0,1 bar nyomáson 131 °C és 0,01 bar

nyomáson csak 80 °C. Számos technológiában 70-85% illetve 98%-os vizes oldatát használjuk,

melynek forráspont és sőrőség adataira vonatkozóan a 7.2 és 7.3 ábrákról olvashatók le
információk.

7.2. ábra: Kénsav-víz elegy nyomás-forráspont diagramja

207

Magas forráspontja a kénsavmolekulák között fellépı hidrogénkötéssel magyarázható. A kénsav
viselkedését kémiai reakciókban szerkezeti képlete magyarázza, ahol egy víz-molekula hidrogénhíd
kötéssel kapcsolódik az SO3 molekulához.
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7.3. ábra: Kénsav-víz elegy sűrűsége
Mivel a 7-1 reakció egyensúlyi, és a kénsav disszociációja endoterm, a „legkisebb kényszer elve”
értelmében a hımérséklet növelése az egyensúlyt jobbra tolja. A hőtés a kénsav képzıdésének
kedvez, mivel a harmatponton a gıztér telítetté válik, cseppfolyós halmazállapotú kénsav
keletkezik. A gyors hőtés azonban ködképzıdést idéz elı.
A kénsav rendkívül nedvszívó (higroszkópos), azaz erıs vízelvonó képességgel rendelkezik.
Vízzel igen erıs hıfejlıdés közben minden arányban elegyíthetı. A vízzel való hígításkor jelentıs
kontrakció

(térfogat

csökkenés) észlelhetı:

az

össztérfogat

ugyanis

eleinte különbözı

kénsavhidrátok képzıdése folytán csökken. Ezzel értelmezhetı a kénsavoldat sőrőségének az
összetétellel való érdekes változása. Amint a 7.3. ábráról is látható, nagy töménységő oldatokban
ugyanazon sőrőségnek két különbözı összetétel felel meg, 97%-nál a sőrőségnek maximuma van. A
vízelvonó képességén kívül jellemzı a koncentrált kénsav erıs oxidáló tulajdonsága (korrózió). A
forró, tömény kénsav olyan erıs oxidálószer, hogy oxidálja a nemfémes elemek egy részét, többek
között a szenet, a ként és a foszfort.
A 100%-os kénsav nem disszociál ionokra. Disszociációs foka és ezzel korrodeáló hatása a
hígítással növekszik. Ezért pl. a vasat a tömény kénsav nem támadja meg, de a híg kénsav oldja. A
75 tömeg %-nál töményebb sav hidegen a vasat passziválja. A tömény kénsav a kovácsolható acélt
nem támadja meg, a sziliciumacélt még kevésbé. Az ólmot csak a nagyon tömény kénsav oldja.
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Általánosan is elmondható, hogy a híg kénsav a hidrogénnél negatívabb elektródpotenciálú
fémeket hidrogénfejlıdés közben oldja. A tömény, forró kénsav viszont megtámad olyan fémeket
is, amelyek elektród potenciálja a hidrogénnél pozitívabb; elıbb oxidálja, majd oldja azokat (pl. a
rezet és az ezüstöt is). Ilyenkor fém-szulfát és kén-dioxid keletkezik (7-2 reakció).

A kénsav-oldat elektromos-vezetıképessége tehát a töménységtıl függ, a 30%-os oldat
vezetıképessége a legnagyobb.
A kénsav sói a szulfátok, melyek elıállíthatók a megfelelı fém-, fém-oxid, -hidroxid vagy
karbonát kénsavban történı feloldásával, vagy más sók kénsavas hevítésével. A nehezen oldható
szulfátok a megfelelı fém oldható sójának oldatából kénsavval leválaszthatók (pl. ólóm-nitrátoldatból az ólom-szulfát).
FIGYELEM!
 A tömény kénsav rossz hıvezetı, ezért hígításnál mindig a kénsavat öntsük keverés közben
a vízbe. Ha fordítva járunk el, helyi túlhevülés állhat elı, a kénsav szétfröccsenhet és az
edény vagy készülék megsérülhet, illetve balesetet okozhat. A szétfröccsenı kénsav a bırön
súlyos égési sebeket, a szembe jutva vakulást okozhat.
 A tömény kénsav vízelvonó hatása folytán azonnal szétmarja a vászon- vagy pamut ruhát.
Egy idı múlva a ruhára jutott híg kénsav is roncsol (betöményedik)!
 Híg sav ellen a gumikesztyő és a gumikötény hosszú távon védelmet nyújt, de a tömény sav
– különösen, ha forró – a gumit is tönkreteszi.
 Vizes elegyének fagyáspontja bizonyos koncentrációknál jóval magasabb, mint 0 °C.
 A megfelelı védıfelszerelések használata kötelezı!
7.1.1. A kénsav felhasználási területei
A kénsav a vegyipar egyik legfontosabb vegyülete, a legnagyobb mennyiségben elıállított
anyag. A világ kénsav termelése 150 millió t/évre tehetı. Rendkívül széles körben használják.
Legnagyobb mennyiségben nyersfoszfátok feltárásán keresztül szuperfoszfát, valamint ammóniumszulfát mőtrágyák elıállításához alkalmazzák. De felhasználják egyéb savak (pl. hidrogén-fluorid,
foszforsav) illetve szulfátok (pl. réz-szulfát) elıállításához, robbanóanyagok gyártásához, ásványiés növényi olajok tisztítására, fémek pácolására, akkumulátorokban (pl. gépkocsi) elektrolitként.
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Kiváló szulfonálószer a szerves vegyiparban. Sok kénsavat használnak a mőanyagiparban és a
textiliparban. Alkalmazzák festékalapanyagok és detergensek gyártásához. Az élelmiszeriparban
sav-szabályzóként használják. Élelmiszeradalékként ismert kódja E 513.
7.2. A kénsavgyártás története
Az akkor még vitriololajként nevezett kénsavat Dzsabir ibn Hajján arab alkimista már 750
körül elıállította. Az 1 font vitriolból, 1/2 font salétromból, és ¼ font timsóból készült kénsav
tömény-oldatnak számított. A kénsav elıállítását írta le Basilius Valentinus is a XV. században. A
XVIII. századig úgy állították elı, hogy kevés ként vagy kén tartalmú ércet (piritet) nagy és nedves
üvegedényben elégettek. Késıbb a kénhez salétromsavat is adtak és ilyen alapon kezdtek a XVIII.
század közepén kisebb ólomkamrában kénsavat gyártani. Az ólomkamrás eljárás tökéletesítésében
fontos fejlıdést jelentett a Gay-Lussac által alkalmazott nitróz-elnyeletés (1827) és a John Glover
által kidolgozott denitrálás és sav töményítés (1859). Ebbıl fejlıdött ki a kamrakénsav gyártása,
majd a XX. század elején a tornyos eljárások.
Jelentıs lépés volt a kénsavgyártás történetében a kontakt kénsavgyártás kidolgozása a XIX.
század végén. Ez elehetıvé tette a tömény kénsav és óleum közvetlen elıállítását. Ennek alapját a P.
Phillips által 1831-ben bejelentett szabadalom képezi, amely a kén-dioxidnak platina-katalizátorral
elısegített oxidációját írja le. A kontakt kénsavgyártási technológia gyors fejlıdését elısegítı
jelentıs tudományos és technikai eredmények sorában Schneider katalizátorként horzsakövekt
(1847), Laming mangán-oxiddal preparált horzsakövet használt, R. Meyer (1899) és De Haen
(1902) alkalmaztak elıször vanádium-vegyületeket. A kén-dioxid oxidáció egyensúlyi- és kinetikai
összefüggéseinek kimérésében R. Knietsch (1902), majd késıbb K.M Malin és G.K. Boreszkov
szereztek érdemeket [20].
Azt várták, hogy a kontakt eljárás teljesen ki fogja szorítani a tornyos eljárásokat, ami
nagyrészt be is következett. A kontakt eljárással dolgozó gyárak szolgáltatják a tömény kénsavat
fıleg a szerves ipar számára. A még használatban lévı tornyos eljárások 75-78 tömeg%-os kénsavát
pedig fıleg a szuperfoszfátgyárak veszik fel [8].
Magyarországon jelenleg a Bige Holding Kft. (a Tiszamenti Vegyi Mővek jogutódja) gyárt
kénsavat. A kénsavüzem az ország egyetlen kénsavgyáraként folyékony kén bázison dolgozik,
gyártókapacitása 150 kt/év [21].

210

7.3. A kénsavgyártás technológiája
A kénsavgyártás alapanyaga a kén-dioxid, az oxigén és a víz. A kén-dioxid többféle úton
állítható elı elemi kénbıl, vagy kéntartalmú vegyületekbıl, melynek további oxidációjával nyerhetı
a kén-trioxid. A kénsavat az iparban a kén-trioxid kénsavban való elnyeletésével (7-3 reakció),
majd az így keletkezett óleum vízzel való hígításával állítják elı (7-4 reakció). Vizes oldataiban az
SO3:H2O mólarány <1, de ha a mólarány > 1 óleumról beszélünk.

Noha elıállítható a 100 %-os töménységő, ún. füstölgı kénsav (vagy még töményebb óleum) is, a
gyakorlatban 98,3 %-nál töményebb savat a kén-trioxid (SO3) párolgása miatt nem használnak. A
leggyakrabban

használt

tömény

kénsav

96(±2) %-os.

Az

ólomakkumulátorok

celláit

legoptimálisabb elektromos-áramvezetı tulajdonsága miatt 33,5 %-os kénsavval töltik fel.
Attól függıen, hogy milyen felhasználási céllal történik a kénsav elıállítása, meg kell
különböztetnünk az ólomkamrás eljárásból kifejlesztett nitróz eljárást, ahol nitrogén-oxidok töltik
be az oxigénátvivı katalizátor szerepét, ill. a kontakt kénsavgyártást, ahol szilárd, heterogén
körülmények között mőködı katalizátorokat alkalmaznak a technológiában.
7.3.1. A kénsavgyártás nyersanyagai
A földkéreg átlagos kéntartalma 0,1%, az elemek gyakoriságának sorrendjében a 14. helyet
foglalja el.
A kénsavgyártás nyersanyagai: az elemi kén és másodlagos kén (SO2, H2S), a szulfidos ércek és a
szulfát tartalmú nyersanyagok. A kénsavgyártás történetében a különbözı nyersanyagok
felhasználásának jelentısége sokat változott. Kezdetben a szulfátok, késıbb az elemi kén, majd a
szulfidos ércek, és újabban ismét a tiszta kén felhasználása került elıtérbe [20].
Az elemi kén és a másodlagos kén
Elemi kén tisztán igen ritkán általában a hordozó kızetekbe beágyazva fordul elı a
földkéregben, ezért felhasználása dúsítás vagy a meddıtıl elválasztása után, mint nyers-, ill.
finomított kén formában történhet.
Az elemi kén elıfordulása kétféle lehet:
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-

Elsıdleges elıfordulás: vulkanikus eredető képzıdményekben (Görögország, Izland, Japán)

-

Másodlagos elıfordulásuk üledékes kızetekben: gipsz-, márga-, mészkı-rétegekbe
ágyazódva rakódtak le (Olasz-, Spanyol-, Lengyel-, Német-, Oroszország, Mexikó, Texas).

Az elıfordulások átlagos kéntartalma 30-40 tömeg %, egyes kiemelkedıen tiszta rétegekben 90
tömeg % kéntartalom is elıfordul.
A bányászattal termelt kén dúsítása illetve tisztítása flotálással, olvasztással (szőréssel) ritkábban
extrakcióval vagy desztillációval lehetséges. Nagy jelentıségő a kéntermelésben a XX. század
elején kidolgozott Frash-eljárás (7.4. ábra).

7.4. ábra: A Frasch-féle kénkitermelési eljárás vázlata [20]
A Frasch-eljárás olyan egyedülálló bányászati módszer, amelyben a kitermelendı réteget mély
fúrással közelítik meg. Az eljárás lényege, hogy a ként a föld alatt olvasztják meg, majd miután az
olvadt kén a meddıtıl elvált, komprimált levegıvel a külszínre nyomják. Kitermelésre az
olajfúráshoz hasonló, de három csıbıl álló koncentrikus csınyalábot mélyítenek a kéntartalmú
rétegbe. A 2. és 3. koncentrikus csı közötti térben150-160 °C hımérséklető és 15-18 bar nyomású

túlhevített vízgızt nyomnak be. Az olvadt kén a 3. csı alsó perforációin a csı belsı terébe áramlik,
ahonnan az 1. csövön keresztül betáplált kb. 20-25 bar nyomású komprimált levegıvel a kén-levegı
habot a felszínre nyomatják. Az ily módon felszínre hozott kén 99,0-99,9 tömeg % tisztaságú.
Ezután az olvadt ként többször tíz méter szélességő és hosszúságú, célszerően hőtött falú tárolókba
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engedik, melyben a kén megdermed. Manapság gyakori, hogy a felhasználási helyre olvadt
állapotban szállítják a ként.
A világ kénszükségletének fedezésére nagy potenciális tartalékot jelent a különbözı
energiahordozókban, pl. szénben, kıolajban, olajpalákban és a földgázban lévı több-kevesebb
kéntartalmú vegyület. Ezen anyagok felhasználása során a kénvegyületek eltávolítását egyébként is
meg kell oldani, nem kerülhet ugyanis kéntartalmú gáz a környezetbe. Az elemi kén elıállítása
manapság több mint 98%-os mértékben kıolajból és földgázból történik szintetikus úton (az éves
termelés 2007-ben világszinten mintegy 48 millió tonna volt) [22]. A kéngyártás legfontosabb
módszere az ún. Claus-eljárás. A kıolajban található

kénvegyületeket elsı lépésben

hidrokrakkolással kén-hidrogénre (H2S) és szénhidrogénekre bontják. A kivont kén-hidrogént
ezután a Claus-berendezésbe vezetik és azt tiszta elemi kénné, értékes alapanyaggá alakítják (7.5.
ábra). Az eljárás során elıször a hidrogén-szulfid egy részét a levegı oxigénjével kén-dioxiddá
oxidálják (7-5 reakció):

Majd a kén-dioxid reagál a maradék hidrogén-szulfiddal kén képzıdése közben (7-6 reakció):

A második lépés 400-500 °C-on játszódik le vas-, vagy alumínium tartalmú ásványi anyag

katalizátor jelenlétében (pl. vasérc, bauxit, kalcinált vörös iszap).
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7.5. ábra: Elemi kén előállítása kén-hidrogénből CLAUS-eljárással
A maximális SO2-kibocsátásra vonatkozó egyre szigorúbb határértékek és egyidejőleg a felhasznált
nyersolaj egyre növekvı kéntartalma következtében az utóbbi években sok Claus technológiával
mőködı üzem elérte kapacitásának határait. A teljesítmény jelentısen növelhetı, lehetıleg alacsony
beruházási költségek mellett, ha a Claus-berendezésekben az égéslevegıt oxigénnel dúsítják.
Szulfidos ércek
A természetben elıforduló szulfidos ércek közül a kénsavgyártás nyersanyaga elsısorban a
pirit (FeS2), mely kemény, fémes fényő, sárga színő ásvány. Sztöchiometrikus kéntartalma 53,46
tömeg %, ebbıl a feldolgozása során 25-52% hasznosítható. Jól pörkölhetı nyersanyag a szfalerit
(ZnS) is, melynek pörkölése közben azonban jelentıs szulfát-mennyiség képzıdik. A szfalerittartalmú érceket cink elıállítására használják fel, a feldolgozáskor kapott kén-dioxid tartalmú gázok
kénsavgyártásra hasznosíthatók. Az ólom szulfidos érce a galenit (PbS) csekély kéntartalma miatt
csak külsı főtéssel pörkölhetı. A galenit tartalmú ólomércek az ólom elıállítás legfontosabb
nyersanyagai. A kovelin (Cu2S), kalkozin (CuS) és egyéb réztartalmú ásványokat tartalmazó
rézércek felhasználása a réz kinyerésére használható fel. A melléktermékként kapott kén-dioxid
tartalmú gázok azonban ez esetben is hasznosíthatók a kénsavgyártásban.
Mivel ezek az ásványok mivel leggyakrabban más ásványokkal együtt fordulnak elı, ezért
kéntartalmának növelése érdekében dúsítani kell. Dúsításhoz az ércet finomra ırlik és flotálással a
meddıt, valamint kísérıinek nagy részét elválasztják.
Szulfát tartalmú nyersanyagok
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A természetben jelentıs mennyiségben találhatók szulfát-vegyületek, például a különbözı
alkáli-, földalkáli-, és ritkábban más fémek szulfátjai, melyek egy része, mint például a vas-szulfát
termikusan megbontható. Az alkáli- és földalkáli fémek szulfátjai csak magas hımérsékleten, és
nagy energiafelhasználással bonthatók, ezért a fém-szulfátokat (Me2SO4) elıször szénnel vagy
hidrogénnel redukálják (7-7 reakció), és ezt követıen a kén-hidrogént savval felszabadítják (7-8
reakció), amelyet a 7-5 és 7-6 reakcióknak megfelelıen közvetlenül vagy kén-dioxiddá oxidálnak,
vagy tovább alakítják kénné.

7.3.2. Kén-dioxid tartalmú gáz elıállítása
A kénsavgyártás során - az elızıekben felsorolt bármely nyersanyagból indulunk ki közbülsı termékként kén-dioxidot kell elıállítani és ezt oxigénnel kén-trioxiddá oxidálni.
A kén-dioxid gyártás során, a kénbıl kiinduló égéstermék kén-dioxid koncentrációja
nagyobb a fém-szulfidokból (pl. piritbıl) kiinduló égetési (pörkölési) eljárásokhoz viszonyítva. A
fém-szulfidok alkalmazása esetében ugyanis a fém oxidjának képzıdéséhez is szükség van
levegıre, és így az ennek megfelelı levegıbıl származó nitrogén tovább hígítja a képzıdı
gázelegyet.
Kén-dioxid elıállítása kénbıl

A ként gyulladási hımérsékletére (246 °C) hevítve, az égési folyamat levegı vagy oxigén

jelenlétében a 7-9 reakció szerint megy végbe.
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Ha kénsavgyártás céljából történik a kén égetése, úgy vezetik az égetést, hogy 10-15% SO2 legyen
az égéstermékben. Megolvasztott (140 °C), nedvességet és szerves anyagot nem tartalmazó (szőrt)

kén elégetése kénégetı kemencében történik száraz levegı hozzáadásával. A felszabaduló égéshı
miatt a kialakuló maximális hımérséklet 1800-2000 °C is lehetne, a berendezések kímélése

érdekében azonban az égetéshez levegıfelesleget alkalmaznak. Levegıfeleslegben a kialakuló
lánghımérséklet 900-1200 °C. Viszonylag nagy levegıfelesleget alkalmaznak azért is, mert a kén-

dioxid további oxidálásához amúgy is szükség van további oxigénre. A kén-dioxid tartalmú
égésterméket egy kazán főtıterén vezetik át, ahol a felszabaduló hımennyiség egy része
gızfejlesztésre hasznosítható. A kén tisztaságából valamint a kén nagy égéshıjébıl származó
elınyök jól hasznosíthatók a porlasztásos kénégetésnél [20]. A 98-99 tömeg % tisztaságú kén
közvetlenül az olvasztó-kádból, folyékony halmazállapotban adagolható az égetı térbe, ahol az
égéshı jelentıs hányada gıztermelésre használható. A folyamat jól automatizálható, és ezáltal
gazdaságos üzemeltetést tesz lehetıvé. A porlasztásos kénégetı berendezések rendszerint három
részbıl állnak (7.6. ábra):
-

kénolvasztó és szőrı kád,

-

rekeszekre osztott fekvı hengeres égetı kemence

-

hıhasznosító kazán
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7.6. ábra: Porlasztásos kénégető berendezés
A hıértékesítı kazán kisebb kapacitású egységeknél beépíthetı az égetı-térbe, nagyobb
berendezéseknél önálló egységet képez. A termelt 40 bar nyomású és 400 °C-os túlhevített gızt

villamos energiatermelésre használják. A 98-99,5%-os tisztaságú olvasztott kén vasúti kocsikban is
érkezhet. Az olvasztott kenet –gızzel melegen tartva – ülepítés és szőrés után adagoló szivattyúval
nyomják a porlasztóba. Ha a kén olvadt állapotban üledéket tartalmazna, eltömné a porlasztófej
nyílásait. Az ilyen kén elégetésére pl. forgó csıkemencét használnak, amibe szilárd állapotba
adagolják a ként.
Kén-dioxid elıállítása piritbıl (szulfidokból)
A fém-szulfidok közül legnagyobb mennyiségben piritet (FeS2) használnak fel híg kénsav
gyártására. A pirit tapasztalati képlete alapján számított összetétele: 46,6% Fe és 53,5% S. Ebbıl a
feldolgozása során 25-52% hasznosítható. Kísérı szennyezıdések: Cu, Zn, Pb, As, Ni, Co, Mg, Ca,
Bi, Sb stb.
A pirit oxidációja vagy ipari néven pörkölése összetett és a pörkölés hımérsékletétıl
függıen más-más mechanizmussal leírható folyamat. A pirit gyulladási hımérséklete geológiai
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eredetétıl és szemcseméretétıl függıen 350-450°C. A gyulladást követıen 7100 kJ/kg égéshı

felszabadulása közben a reakció nagy sebességgel játszódik le.
A piritnek a peroxidokhoz hasonló szerkezetébıl következik, hogy hı hatására elsı lépésként
mintegy 500-600 °C hımérsékleten FeS-ra és kénre disszociál (7-10 reakció).

A kéngızök ezt követıen SO2-dá oxidálódnak, a FeS pedig az alkalmazott oxigén-feleslegtıl és a
hımérséklettıl függıen heterogén reakcióban vas-szulfiddá alakul. Az összevont reakcióegyenletek
(7-11 és 7-12 reakciók):

A pirit pörkölése tehát exoterm reakció. Meggyújtva levegı jelenlétében magától annál könnyebben
tovább ég, minél több benne a kén. A 7-10 reakció szerinti disszociáció azért figyelemre méltó,
mert a FeS 940 °C-on olvadó eutektikumot képez a FeO-dal. Ennek kedvezıtlen hatása abban
mutatkozik, hogy a pörkölésnek kitett piritszemcséket a megolvadó eutektikum körülveszi és
gátolja azok teljes kiégését. Ezért úgy szabályozzák a pirit pörkölését, hogy 900-910 °C-nál

magasabb hımérséklet ne tudjon kialakulni. A pirit szennyezéseinek mennyisége és minısége
befolyásolja, hogy mennyire lehet azt kiégetni. A kémiai összetétel mellett a szemcsenagyságtól is
függ a kiégetett piritnek, a „piritpörk”-nek a kéntartalma. Kisebb szemcsenagyságú pirit jobban
kiégethetı, mint a darabos. A piritet kísérı fémes komponensek (Zn, Cu, Pb) a pörkbe, az arzén és
218

szelén oxid-formában a gázba kerül. A gyakorlatban levegıfelesleget alkalmazva az alkalmazott
eljárástól függıen 7-12 tf% kén-dioxid tartalmú gáz állítható elı.
A ma használt pörkölıkemencék mind folyamatos mőködésőek. A mechanikus mőködéső,
többszintes (etage) kemencék leegyszerősített általános vázlatát a 7.7. ábra mutatja be [20].

7.7. ábra: Mechanikus pörkölő kemence vázlata pirit égetéséhez
A berendezés a szilárd- és gázfázis lassú, ellenáramú érintkeztetését biztosítja. A piritet a felsı,
szárító szintre adagolják, ahonnan az oxidáló térbe kerül. Az anyagot a központi tengelyre erısített
karokon lévı terelılapátok terelik a páratlan számú szinteken a tengely felé, a páros számú
szinteken pedig a palást felé. A kiégett pörk alul, a pörkgáz pedig felül hagyja el a kemencét. A
szilárdság biztosítása céljából a tengelyt és a karokat levegıvel hőtik. A levegı és a pirit adagolását
úgy állítják be, hogy egyik szinten se alakuljon ki 900-910 °C-nál magasabb hımérséklet.

A többszintes kemencékben darabos piritet is el lehet égetni. A kapott gáz viszonylag alacsony kéndioxid tartalmú (kb. 7%), portartalma azonban alacsony (1-3 g/m3). Az etázsos pörkölıkemencék
kapacitása kicsi, 1 m2 felületen mintegy 200 kg/nap pirit égethetı el. A kemence szerkezeti
megoldása miatt a reakcióhınek csak a pörkgázzal elvitt hányada hasznosítható.
A legújabb pörkölési rendszerek egyike a lebegtetı pörkölés. A módszer alapelve, hogy igen
finoman porított (0,06 mm szemcsenagyság alatt) piritet levegıárammal lebegésben tartanak és a
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lebegı állapotban lévı piritet égetik el. Ez a kemence típus magasabb hımérsékleten (1000 °C)

üzemel. A pirit disszociációja itt nem veszélyezteti a pörkölés teljes alakulását, mert a magasabb
hımérséklet és a lényegesen kisebb szemcseméret következtében a reakció nagyon gyors. A
piritpörk, ellentétben a más típusú kemencékben keletkezett pörktıl, túlnyomóan magnetitbıl
(Fe3O4) áll. A magnetit keletkezésénél kevesebb hımennyiség szabadul fel 1 mól kén-dioxidra
vonatkoztatva, mint az egyéb kemencékben, ahol fıként Fe2O3 keletkezik. A pirit gyors
elégetéséhez szükséges 1000 °C hımérséklet biztosítása céljából a kemencét megfelelı mértékő

hıszigeteléssel kell ellátni. Induláskor a kemencét olajtüzeléssel főtik fel 1000 °C hımérsékletre. A

berendezés vázlata a 7.8. ábrán látható [8].

7.8. ábra: Lebegtető pörköléses berendezés vázlata
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Az a adagológaraton keresztül a piritpor a szárítóba kerül, innen terelılemezes keverı a b
csatornába juttatja, amelyen át a c tartályba jut. A száraz pirit innen adagoló segítségével a d
levegıfúvó nyomó vezetékbe, majd hengeres kemence felsı részébe kerül. A fúvócsı vége úgy van
kialakítva, hogy a levegıben lebegı pirit spirálmozgást végez a kemence felsı felében, és így
tovább tud lebegı állapotban maradni. Ugyanakkor e helyen szekunder levegıt juttatnak a kemence
aljába, ami ugyancsak spirálmozgást végez. A piritpörk durvább része a kemence alján (f) lép ki. A
pörkgáz kb. 10% SO2-ot tartalmaz. Érzékelhetı hıtartalmának egy részét úgy hasznosítják, hogy a
pörkgázzal gızkazánban gızt fejlesztenek, aminek következtében a gáz kb. 400 °C hımérsékletre

hől vissza.
İrölt pirit pörkölésére kiválóan alkalmazható a fluidizációs kemencében megvalósított
pörkölés is, ahol a fluid réteg kialakulását öntöttvas gázelosztó-rostélyszerkezeten átáramló 1,8-2,0
m/s sebességő levegı biztosítja. Az eljárás lényege, hogy a finom szemcséjő piritet a levegıvel
„fluid” állapotban tartják. Ha finom szemcséjő anyag rétegén át alulról meghatározott sebességgel
alulról gázt vagy folyadékot áramoltatunk, a réteg magassága megnı, a szemcsék örvénylı mozgást
végeznek, és az egész réteg olyan lesz, mintha forrásban lévı folyadék volna. Az intenzív mozgás
egyrészt elısegíti, hogy az áthaladó gáz vagy folyadék minden része érintkezzen a szilárd anyaggal,
másrészt hogy a reakciókeverék minden pontján azonos hımérséklet alakuljon ki. A hımérsékletet
a pirit fluid pörkölésénél úgy is szokták szabályozni, hogy a piritet zagy (vizes pép) formájában
viszik a kemencébe. Így a víz mennyiségével be lehet állítani a 800-900 °C hımérsékletet. Az

eljárást a 7.9. ábra szemlélteti.
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7.9. ábra: Fluidizációs piritpörkölő berendezés vázlata
Az ily módon elıállított „pörkgáz” kén-dioxid tartalma 12-14 tf%. A fluidizációs pörkölı kemencék
kapacitása az „etázsos kemencéhez” képest nagyságrendekkel nagyobb, 1m2 felületre vonatkoztatva
átlagosan 20 t/nap pirit égethetı el. A berendezés üzemeltetése egyszerő, jól szabályozható. A
keletkezett hı 60-70 %-a hasznosítható túlhevített gız termelésére. Viszont mivel a pörk egy része
szállóporként a gázzal távozik a rendszerbıl, a pörkgáz tisztítása hatékony porleválasztást igényel.
Az eljárás további hátránya a pirit ırlésének nagy energiaszükséglete.
Kén-dioxid elıállítása kálcium-szulfát (gipsz) reduktív hıkezelésével

A 7-13 reakció alapján 1400 °C hımérsékleten a gipszbıl redukción alapuló folyamatban

kén-dioxid állítható elı. A bruttó reakció a következı:

900 °C-on CaS keletkezik (7-14 reakció), amely azután 1200 °C feletti hımérsékleten tovább reagál

(7-15 reakció).
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Az eljárás csak akkor gazdaságos, ha a kén-dioxid mellett képzıdı CaO-ot is hasznosítják. Ennek
érdekében a gipsz és szénpor keverékéhez agyagot és homokot is adnak, és így a CaO-ból ezen
adalékanyagokkal portlandcement, mint ún. klinker (klinker = természetes agyag alapanyagú,
zsugorodásig égetett építı anyag) is keletkezik. Az eljárás forgó csıkemencében történik. Kevésbé
elterjedt technológia, és csak néhány üzem van a világon, amely alkalmazza azt. Az eljárással
viszonylag „híg” kén-dioxid tartalmú gáz állítható elı.
7.3.3. Kén-dioxid tartalmú gáz tisztítása
Intenzív gáztisztításra a kénsavgyártásban akkor van szükség, amikor a kén-dioxid tartalmú
gázt pirit pörköléssel állították elı. A pörkgázban lévı por, arzén- és szelén-oxid, a víz és a
pörkölés során keletkezett kén-trioxid a további feldolgozás során mérgezné a katalizátort és
szennyezné a termelt savat. A gáz tisztítása elvégezhetı:
- mechanikai módszerekkel: ülepítı kamrákkal, ciklonokkal
- mosással,
- elektrosztatikus porleválasztással, amikor feszültség hatására a lebegı részecskék
ionizálódnak. A képzıdı ionok az ellentétes töltéső elektród felé vándorolnak, ott
töltésüket elveszítik, és leválnak.
- a gáz szárításával, melyet töltetes toronyban tömény kénsavas mosással végeznek.
- nedves

gáztalanítás,

mely a mosás

és

az elektrosztatikus leválasztás

kombinációjából áll.
A tiszta kén égetésével elıállított kén-trioxid tartalmú gáz tisztítása szükségtelen. A
nedvesség-tartalom eltávolítása azonban ekkor is indokolt.
7.3.4. A kén-dioxid tartalmú gázok oxidációja és a kén-trioxid elnyeletése
Mint ahogy az a kénsavgyártás blokksémáját bemutató 7.10. ábrán is látható, a következı
lépésben a tiszta vagy kellıen tisztított pörkgáz kén-dioxid tartalmát kén-trioxiddá kell oxidálni.
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7.10. ábra: A kénsavgyártás blokksémája
Az oxidációhoz legolcsóbb nyersanyag a levegı oxigénje, amelyet mint ahogy azt már korábban is
említettük, olyan feleslegben alkalmaznak, hogy az a további oxidációhoz elégséges legyen.
Ahogy a 7-16 reakció is mutatja, az oxidáció a kén-trioxid képzıdésének irányában exoterm,
mólszám csökkenéssel (és ebbıl adódóan térfogatcsökkenéssel) járó egyensúlyra vezetı folyamat,
tehát termodinamikai törvényszerőségek („Le Chatelier-Braun elve”) alapján az SO3 képzıdésének
az alacsony hımérséklet és a nyomás növelése kedvez.

A termikus aktiválás elméletébıl ismert, hogy a legtöbb reakció sebessége a hımérséklet
növekedésével nı. A kén-dioxid oxigénnel azonban még 300-500 °C hımérsékleten is csak

elhanyagolható sebességgel reagál. A reakció sebessége katalizátor alkalmazásával fokozható.
Az alkalmazott katalizátor alapján
-

nitróz vagy homogén katalitikus és

-

kontakt vagy heterogén katalitikus kénsavgyártási eljárásokat különböztetünk meg.

Homogén katalízis esetében a katalizátor és a reagáló anyagok azonos halmazállapotúak. A
homogén katalízisnél a katalizátor rendszerint láncreakciót indít el, ahol a katalizátor
"láncvivıként" fogható fel, s a folyamat végén ismét eredeti állapotába kerül. Heterogén katalízis
során szilárd katalizátor felületén folyadék vagy gáz reakció megy végbe. A reakcióban résztvevı
molekulák kapcsolatba lépnek a katalizátor felületével, azaz adszorbeálódnak azon.
A kén-dioxid homogén katalitikus oxidációja (nitróz-eljárás)
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A nitróz eljárásoknál a kén-dioxidot nitrogén-oxidok jelenlétében oxidálják. A nitrogéndioxid oxidálja a kén-dioxidot, a keletkezı nitrogén-monoxid pedig a rendszerben lévı oxigén
(levegı) felesleg hatására újra nitrogén-dioxiddá oxidálódik. A nitrogén-oxidoknak a reakcióban
oxigén átvivı katalitikus szerepe van. Nitróz-eljárás alkalmazásakor kétfázisú rendszerrel van
dolgunk; az egyik a kén-dioxidot és nitrogén-oxidokat tartalmazó levegı, a másik a vízbıl és a
kénsavból álló folyadék fázis, ami átmenetileg nitrogén-oxidokat is tartalmaz. A rendszerben a
reakciók három helyen játszódnak le [8]:
a) gázfázisban
b) a gáz és folyadék határfelületén
c) folyadékfázisban
Az oxidáció mechanizmusát a különbözı fázisokban W.J Müller és G. Petersen vizsgálták, és
megállapították, hogy a nitróz-eljárás során a kénsav képzıdését a 7-17 - 7-22 fıreakciók írják le

A 7-21 és 7-22 reakciókban szereplı HSNO5 az un. nitrozil-kénsav vagy kamra kristály, a
kénsavnak és a salétromossavnak közös anhidridje. Ha a rendszerben kevés a víz, a nitrozil-kénsav
az ólom kamrában kikristályosodhat, ezért „kamrakristályként” is nevezik. Ezért a rendszerben
jelenlévı víz mennyisége lényeges a folyamatok helyes irányú lefolyása szempontjából. A nitrozilkénsav csak tömény kénsavban állandó. Víztartalmú kénsavban a víztartalom növekedésével egyre
jobban hidrolizál, és 58 tömeg%-os kénsav-oldatban teljesen szétesik NO-ra és NO2-ra. Mivel az
egyes reakciók a gáz- és folyadékfázis határfelületén mennek végbe, a gyártó berendezésnek,
reaktornak olyannak kell lennie, hogy a két fázis között nagy határfelület alakuljon ki.
Minthogy bármely technológia intenzifikálásában (kapacitás növelésére irányuló technológiai
módosításaiban) mindig a maximális hajtóerı kihasználása és a diffúziós folyamatok gyorsítása a
cél, ezért a legalkalmasabb berendezések a töltetes tornyok. Üzemeltetéskor meghatározó szerepe
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van a locsoló sav sőrőségének, a gáz és a folyadék fázis érintkeztetésének, valamint a fázisokon
belül a keveredésnek.
E célból fejlesztették ki a XVIII. században is alkalmazott ólomkamrás eljárásból a tornyos
eljárásokat, ahol a lefelé csurgó folyadékfázissal ellenáramban haladó gázelegy között lejátszódó
reakciók nagy felülető, töltıanyaggal töltött tornyokban játszódnak le.
Tornyos eljárásokra kifejlesztett tornyok 10-15 m magas, 4-5 m átmérıjő hengeres
építmények, melyek saválló kerámia anyagból készülnek. Kívülrıl többnyire acélköpennyel
burkolják, belsejüket pedig a fajlagos érintkezési felület növelése céljából saválló kerámia anyagból
készült, nagy felülető forma testekkel töltik ki. A tornyokat csıvezetékek kötik össze, a
folyadékokat szivattyúk, a gázelegyeket pedig ventillátorok továbbítják.
A tornyos eljárások bármelyik változatáról is legyen szó, az oxigénátvivı katalizátor szerepét
betöltı nitrogén-oxidokat recirkuláltatják, és csak a véggázzal elmenı veszteségeket pótolják
salétromsavval. A gázelegy haladási irányában a toronysor végén egy vagy két darab ún. GayLussac torony van beépítve, melynek szerepe a nitrogén-trioxidnak gázelegybıl történı teljes
mértékő kinyerése és a 7-20 reakció értelmében annak nitrozil-kénsavvá alakítása. Ez a nitrozilkénsavat tartalmazó kénsav-oldat a technológia elsı két tornyára (ún. Glover-torony) kerül. A
Glover-tornyok szerepe a sav denitrálása, azaz a nitrozil-kénsav megbontása a 7-21 és 7-19
reakciók értelmében. Vagyis itt szabadulnak fel újra a nitrogén-oxidok, hogy az oxigén átadó
szerepüket újra betölthessék. A denitrálás feltételei azáltal jönnek létre, hogy az elsı torony alján
belépı forró pörkgázok hatására a lefelé csurgó kénsav töményedik, a belıle kidesztillálódó vizet a
gázáram felfelé viszi, és a torony felsı részében felhígul a kénsav. Ennek következtében itt a
kénsavban lévı nitrozil-kénsavat a 7-21 reakció értelmében kénsavra és salétromossavra, az utóbbi
pedig a 7-19 reakció értelmében nitrogén-oxidokra és vízre bomlik. A denitráló tornyok másik
szerepe a kénsav termelése 7-17,7-18, 7-19 7-21 és 7-22 reakciók értelmében. Az egy vagy két
denitráló toronyhoz még további kénsavtermelı tornyok is csatlakozhatnak.
A nitróz-eljárás tehát a katalizátor nitrogén-oxidok abszorpciójának és deszorpciójának optimálisan
levezetett ciklikus folyamata.
Példaképpen a 7.11. ábra egy ilyen toronyrendszerő gyártás vázlatát mutatja be [8]. A szaggatott
vonal a pörkgáz útját, a vastag vonalak pedig a folyadékok útját jelzik.
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7.11. ábra: Tornyos rendszerű nitróz kénsavgyártás

Az elsı két Glover-torony (a és b) termeli a kénsavat és ezekben megy végbe a nitrozil-kénsav
tartalmú kénsav (c) denitrálása is. Az a és b toronyba vezetik be a vizet és a veszteségeg pótlása
céljából adagolt salétromsavat is. A berendezés következı része a teljesen üres oxidáló torony (d).
Ebben a toronyban annyi ideig tartózkodik a gázelegy, amíg oxigén felesleg hatására az összes
nitrogén-oxid nitrogén-trioxiddá nem oxidálódik. Ezután a gázelegy a két utolsó toronyba (e és f)
lép, melynek szerepe a nitrogén-trioxid teljes elnyeletése. A nitrozil-kénsav tartalmú kénsav (c) az
elsı Gay-Lussac-toronyból (e) a két termelıtoronyba (a és b) jut. Mivel a kénsav képzıdése
exoterm folyamat, a termelıtornyokból távozó kénsavat hőteni kell.
A kénsavat a XIX. század végéig nitróz rendszerő üzemekben termelték. A „nitróz kénsav”
töménysége max. 78%, és szennyezettsége miatt sem elégített ki minden követelményt. A kamra
(vagy torony) eljárással 60-80%-os kénsavat termelnek fıleg szuperfoszfát gyártásához.
A kén-dioxid heterogén katalitikus oxidációja (kontakt eljárás)
Mivel a kén-dioxid oxidációjának (7-16 reakció) aktiválási energiája 82,5 kJ, a reakció
katalizátor nélkül még 300-500 °C hımérsékleten is csak kis sebességgel játszódik le.

A kontakt eljárás alapja, hogy a kén-dioxid oxidációjának

sebessége szilárd katalizátorok

jelenlétében is nagymértékben gyorsítható. Már a XIX. században megfigyelték, hogy a fölös
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levegıvel kevert kén-dioxid nagy felülető platina katalizátoron kén-trioxiddá oxidálható. Mégis
csak a XX. század elején elvégzett részletes reakciókinetikai vizsgálatok után vált lehetségessé a
kén-dioxidnak 97% feletti konverzióval kén-trioxiddá való átalakítása és a nagyipari eljárás
kidolgozása azáltal, hogy megoldották a pörkgáz megfelelı szintő tisztítását és a gépi konstrukciós
feladatokat.
A kén-dioxid oxidációjának fizikai-kémiai alapjai
Mivel a 7-16 reakció reverzibilis, exoterm, mólszám csökkenéssel (térfogat csökkenéssel) járó
katalitikus folyamat, felírható a kén-dioxid oxidációjának egyensúlyi állandója (7-1):

(7-1)
A hımérséklet szerepe az egyensúly eltolásában

A kén-dioxid oxidációja exoterm egyensúlyi folyamat, amely a hımérséklet további növelésekor
balra (az alsó nyíl irányába) tolódik el. A reakció exoterm voltából következik, hogy az egyensúlyi
állandó a hımérséklet csökkentésével növelhetı. Egyensúlyi folyamatok esetében alacsony
hımérsékleten az egyensúlyi helyzetben kedvezı a konverzió, de az átalakulás sebessége igen
alacsony. A hımérséklet e kettı hatását az ipari gyakorlatban két lépcsıben oldották meg:

-

A gázelegyet a katalizátor egy részén 575 °C-on vezetik át, így a kén-dioxidnak 80%-a

alakul át (elıkontakt).

-

Majd a gázelegyet lehőtve 450 °C-on veztetik át a katalizátor többi részén (utókontakt).

A kén-dioxid oxidációs folyamat egyensúlyi konverziójának hımérséklet-függését a 7.12.
ábra mutatja be.
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7.12. ábra: A kén-dioxid oxidáció egyensúlyi konverziójának hőmérséklet függése
Alkalmazott katalizátorok

A reakció platina katalizátoron már 200 °C körüli hımérsékleten megindul, de csak 400 °C

környékén alakul ki olyan reakciósebesség, amely ipari eljárás szempontjából már megfelelı. A
platina viszont a pörkgáz arzénszennyezéseire igen érzékeny. Ezek hatására a katalizátor aktivitása
csökken. Az arzénnel szembeni kisebb érzékenységük következtében sokkal jelentısebbek a
hordozóra felvitt vanádium tartalmú katalizátorok.
A kontakt eljárás alapja az, hogy a vanádium-pentoxid katalizátor a reakciót nagymértékben
felgyorsítja, és a csaknem teljes átalakulást rövid idı alatt elérhetıvé teszi. A hordozóra felvitt
katalizátor, amely különbözı aktivátorokat is tartalmaz, közbensı vegyületek képzıdése közben
oxigén-átvivı szerepet tölt be.
A kontakt kénsavgyártás heterogén katalizátorának mőködési mechanizmusa az alábbi
részlépésekkel írható le:
1. A kén-dioxid molekulák diffúziója a katalizátor felületére
2. A kén-dioxid adszorpciója a katalizátoron
3. A katalizátoron végbemegy a kémiai reakció
4. A kén-trioxid termék deszorpciója a katalizátor felületérıl
5. A kén-dioxid molekulák diffúziója a katalizátor felületére
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Ezek a folyamatok egymás után a sorozatos reakciók lejátszódásához hasonlóan játszódnak le,
amelyek sebességét a diffúzió, mint leglassúbb részfolyamat sebessége határozza meg.
Egy elképzelés szerint az oxigén-átvitel a katalizátor felületén a 7-23 - 7-25 reakciók szerint
történik [20]:

Kontakt katalízis esetében különleges jelentısége van a katalizátor nagy felületen történı
elhelyezésének. Az alkalmazott katalizátor fajlagos felülete 3-4 m2/g, gondos üzemeltetéskor
aktivitását 7-8 évig megırzi. A vanádium alapú katalizátor elınye a platinával szemben az olcsóbb
ár, kisebb érzékenység a katalizátor mérgekkel szemben, és olcsóbb regenerálhatóság.
A nyomás és a kiindulási gázelegy összetételének szerepe

Az egyensúlyi állandót leíró 7-1 egyenlet alapján is megállapítható, hogy a kén-trioxid
koncentrációja egyensúlyban nı a kiindulási gázelegy kén-dioxid és oxigén mól-koncentrációjának
növelésével, valamint a nyomás növelésével.
Az [SO3]/[SO2] viszonyszám, amely az egyensúlyi gázelegy összetételét és így a SO2
átalakulásának mértékét fejezi ki, annál nagyobb, minél nagyobb az oxigén koncentráció a
gázelegyben (7-2).

(7-2)
A 7-2 egyenletbıl az is leolvasható, hogy az oxigénkoncentráció növelése a kén-dioxid
koncentráció csökkenését eredményezi.
A kontakt oxidáció technológiai megvalósítása

A reakció erısen hıtermelı jellege miatt a konverter hımérsékletét híg gázok alkalmazása
esetén könnyebb szabályozni, ezért az oxidációhoz levegıt használnak tiszta oxigén helyett. A
levegı nitrogénje, mint hıelvonó közeg hasznos. A kén-trioxid koncentrációja egyensúlyi
230

helyzetben fordítva aránylik az összes mólok számához, ezért a nitrogénnel való hígítás csak egy
bizonyos határig engedhetı meg.
Mindezen szempontokat figyelembe véve 7 tf% kén-dioxidot és 11 tf% oxigént tartalmazó gázelegy
átalakulása 7 bar nyomáson és 475 °C-on biztosít legkedvezıbb, kén-dioxidra nézve 96%-os-

átalakulási fokot. Az alacsony hımérsékleten elérhetı kedvezı egyensúlyi helyzet kialakulása
hordozóra felvitt vanádium-pentoxid katalizátorokkal gyorsítható.
A kontakt oxidáció kivitelezésére kontakt kemencéket használnak. A kemencéket üzembe
helyezéskor a tisztított gázt az elıkontakt hımérsékletére melegítik, a továbbiakban azonban a
legfontosabb feladat a fejlıdı hımennyiség elvezetése, értékesítése és a katalizátorréteg
hıfokszabályozása.
A katalízishez szükséges megfelelı hımérséklet biztosítása céljából a konvertereket hıcserélıkkel
látják el vagy úgy, hogy egybeépítik a konvertert a hıcserélıvel (7.13.A ábra) vagy külön
hıcserélıt alkalmaznak (7.13.B ábra).
A hıcserélıben a konverterbe belépı gáz az elreagált gáz hıtartalmának egy részét átveszi.
Különösen elterjedtek azok a konstrukciók, melyekben a szemcsés katalizátort több, egymás fölötti
párhuzamos rétegben helyezik el likacsos lemezekre elterítve (7.13 A és B ábra). A pörkgáz a
katalizátorrétegekre merıleges irányban halad át az oxidáló kemencében.
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7.13. ábra: A: Etázsreaktor külső hőcserélőkkel; B: Etázsreaktor belső és külső
hőcserélőkkel
A kén-trioxid elnyeletése
A kén-trioxid vízzel minden arányban elegyedik (7-26 reakció):

Ha n < 1, akkor kénsav vizes oldata, ha n = 1, 100 tömeg % koncentrációjú kénsav (mono-hidrát),
ha n > 1, óleum keletkezik. A kénsavgyártás utolsó fázisában a konverterekben keletkezı kéntrioxidot tartalmazó gázelegyet abszorberekbe vezetik, ahol óleumot és mono-hidrátot állítanak elı.
A kén-trioxid rendkívül mohón köti meg a vizet, a levegı páratartalmával is egyesül, kolloid
kénsavköd keletkezik a folyadékfázis fölött, ami a továbbiakban nehezen oldódik, ezért nem vízben
nyeletik el a kén-trioxidot, hanem kénsavban (7-3 reakció). A képzıdött dikénsav (pirokénsav,
vitriol, óleum) vízzel történı hígításával ezután kényelmesen állítható elı tetszés szerinti
töménységő kénsav (7-4 reakció).
A technológiai körülmények között a kén-trioxid vízben, híg kénsavban és óleumban nem oldódik
kielégítıen, mivel a reakció mind a folyadék-, mind a gázfázisban lejátszódik. A gázfázisban
keletkezı kénsav csak akkor képes a folyadékban abszorbeálódni, ha parciális nyomása nagyobb,
mint a vízgızé. Elnyelıdése közben a gázfázisban a vízgız tenziója csökken, tehát a folyadék
fázisból vízgız lép ki a gázfázisba. Amíg ez a folyamat nem haladja meg a kénsav elnyelıdésének
sebességét az abszorpció elméletileg lejátszódhat. Híg oldatok fölött viszont a vízgız parciális
nyomása lesz nagyobb és a keletkezett kénsav abszorpciója a lassúbb folyamat. Ennek eredıjeként a
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gızfázisban keletkezett kénsav nem tud elnyelıdni, és az abszorberbıl kénsavköd formájában
távozik. Ez pedig nemcsak gyártási veszteséget, hanem súlyos környezetszennyezést is okozhat.
A kemiszorpciót befolyásoló gyakorlati tényezık a hımérséklet, a locsolósav töménysége, a
folyadék- és a gázfázis érintkezési felülete, a kén-trioxid gáz és a vízgız nyomása. A kén-trioxid
viselkedését kénsavoldatok fölött tanulmányozva, az tapasztalható, hogy mind az elnyelıdés
hatásfoka, mind pedig a sebessége a 98,3 tömeg%-os kénsavtartalomnál (az azeotróp összetételnél)
lesz maximális. Tehát a kén-trioxid abszorpcióját tömény –legalább 98%-os- kénsavval kell
végezni. Az abszorpciós rendszerbe óleum elıállító tornyot is beépítenek, valamint csatlakozik a
rendszerhez egy szárító torony is, ami kihasználja a tömény kénsav maximális vízmegkötıképességét.
Összefoglalva a technológia legfontosabb szempontjait, a kontakt rendszerő kénsavgyártás
kifejlesztéséhez három lényeges feladatot kellett megoldani:
- a katalizátor mérgek eltávolítását a pörkgázból,
- a kontakt katalitikus folyamatok törvényszerőségeinek feltárását,
- Megfelelı szerkezeti anyagok és gépek biztosítását.
A kontakt kénsavgyártási eljárással 98%-os kénsavat, valamint fölöslegben lévı kéntrioxidot tartalmazó óleumot (füstölgı kénsavat) gyártanak. Ezt hígítják a megfelelı töménységre.
A kontakt kénsavgyártás leegyszerősített folyamatát a 7.14. ábra mutatja be. A kénsavgyári
technológiát döntıen befolyásolja a kén-dioxid oxidálásának módja. A gyártás legideálisabb
nyersanyaga az elemi kén, mely töményebb és tisztább pörkgázt szolgáltat.

7.14. ábra: kontakt kénsavgyártás egyszerűsített blokkdiagramja
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8.

NITROGÉNIPARBAN HASZNÁLATOS LEGFONTOSABB KIINDULÁSI GÁZOK
ELİÁLLÍTÁSA
Lektorálta: Farkas Lajos mőszaki vezetı, LINDE GAS, Kazincbarcika
A vegyiparban használatos kemikáliák közül óriási jelentısége van a nitrogén tartalmú

szervetlen vegyületeknek is.
Az általunk belélegzett levegınek körülbelül 78 %-a nitrogén. Az elemek gyakoriságában a
11. helyen áll. Szobahımérsékleten színtelen, szagtalan, íztelen gáz, könnyebb a levegınél.
Gyakorlatilag inert gáz, azaz szokásos környezeti feltételek között nem lép reakcióba más
anyagokkal. Nem mérgezı, ennek ellenére fıleg zárt légtérben feldúsulva komoly fulladásveszélyt
jelent, mivel a légzéshez szükséges oxigént kiszorítja a levegıbıl. A nitrogén nem éghetı és az
égési folyamatokat is képes elfojtani. Légköri nyomáson -196 °C-on cseppfolyósodik. Elıállítása
fıként a levegıbıl történik levegıbontással. A nitrogén tulajdonságai szükségessé teszik, hogy
alkalmazásánál speciális biztonsági irányelveket kövessünk [26].
Egyedüli természetes eredető nitrogénforrásként sokáig az 1825-ben felfedezett Chilei
salétromtelepeken bányászott termékbıl elıállított nátrium-nitrátot használták. Az 1870-es évektıl
kezdve a kokszgyártás melléktermékeként keletkezı ammónium-szulfátot is alkalmazták
nitrogénmőtrágyaként. E két rendelkezésre álló lehetıség távolról sem volt képes kielégíteni a
mezıgazdaság egyre fokozódó igényét, ezért a kísérletek a szinte korlátlan mennyiségben
rendelkezésre álló levegı nitrogéntartalmának megkötését tőzték ki célul.
A mai nitrogénipar szempontjából két eljárásnak, az ammónia szintézisének és az ammónia
oxidációjának kidolgozása volt a fontos. Idırendben elsıként az ammónia oxidációját valósította
meg Ostwald 1908-ban. Az ammóniaszintézis kísérleteit Haber 1909-ben fejezte be, és Bosch
dolgozta ki a hidrogén-korróziójának ellenálló reaktor modelljét.
A levegı nitrogénjébıl kiinduló, legfontosabb nitrogén tartalmú vegyületek elıállítására
vonatkozó blokkdiagramon (8.1.ábra) feltüntetjük azokat a technológiákat, amelyek ma is a
szervetlen vegyipar nélkülözhetetlen eljárásainak tekinthetık, és amelyek a múlt század végén
Magyarországon is szerves részét képezték a nitrogén alapú mőtrágyagyártást célzó vegyipari
komplexumoknak.
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8.1. ábra: A nitrogénműtrágya-gyártás blokksémája
Ebben a részben többek között az ammóniaszintézishez szükséges gázok, a nitrogén és a
hidrogén elıállításával foglalkozunk. Részletesen megismerkedünk a levegıcseppfolyósítás és
szétválasztás technológiájával. Bemutatjuk a földgázalapú szintézisgáz-gyártás folyamatát, melynek
során szén-monoxid és hidrogén állítható elı.
A bemutatott eljárásokkal elıállított nitrogént és hidrogént alkalmazzák az ammóniagyártás
alapanyagául. Természetesen az itt bemutatott technológiák nem csak az ammóniagyárak
igényeinek kielégítésére épültek, hanem számos ipari eljárás alap- és segédanyagául szolgálhatnak.
Például a szén-monoxid és hidrogén megfelelı arányú gázelegye a hidroformilezési szerves kémiai
reakciók kiindulási anyaga lehet. A nitrogént is több további területen hasznosítja az ipar és a
kutatás. Ezen alkalmazásokban a nitrogén két alapvetı fizikai tulajdonságát használják ki; inert
gázként rendkívül csekély reakciókészségét és hőtıközegként mélyhőtött, cseppfolyós állapotában a
hideg megtartására való képességét. Alkalmazzák védıgázként a vegyiparban, az élelmiszeriparban
és a metallurgia területén. Cseppfolyós mélyhőtött formában élelmiszerek fagyasztására, hulladékanyagok újrahasznosítására, biológiai minták konzerválására, hőtıközegként a reumaterápiában és a
kriosebészetben.
A következı két fejezetben pedig (9. és 10.) részletesen bemutatjuk az ammónia- és
salétromsavgyártás technológiáját, és a megértésükhöz szükséges legfontosabb elméleti
háttérismereteket. Mivel a nitrogénmőtrágya gyártás Magyarországon mára háttérbe szorult,
gyártásuk bemutatását ezen tankönyv keretein belül mellızzük.
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8.1. Levegıcseppfolyósítás és szétválasztás
A XIX. század közepéig a legtöbb gáz cseppfolyósítását megoldották, néhány gáz, köztük a
levegı, az oxigén a nitrogén, a hidrogén, a metán és a szén-monoxid kivételével. Ezért ezeket
permanens gázoknak nevezték el. Andrews 1863-ban tisztázta a kritikus állapot fogalmát,
megindokolva ezzel az addig végzett kísérletek sikertelenségét. Kimondta, hogy a kritikus
hımérsékletnél

nagyobb

hımérsékleten

a

gázok

semmilyen

nagy

nyomáson

nem

cseppfolyósíthatók. Azt a nyomást, amelyen a gázt a kritikus hımérsékleten cseppfolyósítani lehet,
kritikus nyomásnak nevezte el.

A levegıre e két kritikus állapothatározó: Tkr = -140,7 °C, pkr = 3,77 MPa.

Az alacsony hımérsékletek létrehozásában jelentıs szerepet játszottak Joule és Thompson, akik a
komprimált levegıt fojtószelepen keresztül expandáltatták, Claude és Kapica, akik erre dugattyús,
ill. turbinás expanziós munkagépet alkalmaztak.
8.1.1. A levegıcseppfolyósítás elméleti háttere
A levegı nagy nyomásra összesőrítve, majd kis fúvókán kitágítva erısen lehül és -200°C-on
valamennyi összetevıje folyékony állapotba kerül.
A levegıcseppfolyósítás lépései:
•

kompresszió

•

gáztisztítás

•

hıcsere

•

expanzió

A levegı komprimálása dugattyús vagy turbókompresszorokkal történik az elérendı
nyomástól

és

a

cseppfolyósítani

kívánt

levegı

mennyiségétıl

függıen.

Az

egyes

levegıcseppfolyósító eljárásokban az alkalmazott nyomás 5-200 bar között változik. A
nagynyomású

és

kisteljesítményő

eljárások

dugattyús

kompresszort,

a kisnyomású

és

nagyteljesítményőek turbókompresszort alkalmaznak.
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A cseppfolyósításra kerülı levegıt az üzemtıl távol, lehetıleg erdıben elhelyezett kürtıkön
szívják be, és portartalmát zsákos szőrıkön kötik meg. Komprimálás után a szén-dioxidot nátriumhidroxidos mosással távolítják el, egyes esetekben vízgıztartalmát szilikagéles adszorpcióval
csökkentik. A levegıtisztítás mértéke függ az alkalmazott hıcserélık típusától.
A belépı levegı lehőtése hıcserélıkben történik a levegıszétválasztás eredményeként
elıállított hideg nitrogénnel és oxigénnel (a levegıszétválasztás elméletét a következı szakaszban
ismertetjük).
A lehőtött levegı kritikus hımérséklet alá vitele expanzióval történik. A gyakorlatban
izoentalpikus és izoentrópikus expanziót alkalmaznak. Az elıbbit fojtószelepen, az utóbbit
expanziós munkagépen keresztül valósítják meg. A lehőlés mértéke annál nagyobb, minél nagyobb
a gáz nyomása az expanzió elıtt, és minél közelebb van a hımérséklete a kritikus hımérséklethez.
Az izoentalpikus fojtást (állandó entalpia mellett lejátszódó folyamat) Joule-Thomson
effektusnak is nevezik (lsd. fizikai kémia tanulmányok!). Ennek differenciális alakja (8-1).

(8-1)

ahol H – differenciális fojtóeffektus.

Ideális gázokra H értéke = 0, reális gázoknál pozitív, vagy negatív elıjelő is lehet. Ha H pozitív, a

gáz lehől, ha negatív, akkor pedig felmelegszik. Azt a pontot, ahol ez a kifejezés értéke nullává
válik, inverziós pontnak nevezik. Az inverziós pontban minden nyomáshoz tartozik két olyan
hımérséklet, amelyben a reális gáz állapota megfelel az ideális gáz állapotának. A különbözı
nyomásokhoz tartozó inverziós pontokat összekötve az inverziós görbét lehet felvenni (8-2. ábra).
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8.2. ábra: Reális gázok inverziós görbéje
A görbén belül a differenciális fojtóeffektus értéke pozitív, kívül pedig negatív. Azt a
maximális nyomást, amely fölött csakis negatív fojtóeffektus lehetséges, inverziós nyomásnak
nevezik.
A gyakorlatban a véges nyomáshatárok közötti expanzió érdekes, amit integrális
fojtóeffektusnak nevezünk. (8-2):

(8-2)
Az integrális fojtóeffektus értékei a kezdeti és végsı nyomás valamint a kezdeti hımérséklet
függvényében kézikönyvekben megtalálhatók.
Izoentropikus expanziókor a differenciális fojtóeffektust állandó entrópia mellett kell
értelmezni (8-3):

(8-3)
Állandó entrópia mellett az integrális fojtóeffektus (8-4):

(8-4)
Az egyes levegıcseppfolyósító eljárások a „hidegforrások” (fojtás, munkavégzés) és a hıcsere
különféle kombinációját alkalmazzák. Ennek során a levegı egy része lehől, és egy része
cseppfolyósodik. A cseppfolyósodás a levegı többkomponenső elegy-jellegének megfelelıen
frakcionáltan játszódik le.
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8.1.2. A cseppfolyós levegı szétválasztásának elméleti háttere
A folyékony levegı frakcionált desztillációjával a forráspontjuk alapján elméletileg
elkülöníthetı összetevıire.
A levegıt alkotó komponensek térfogat százalékos összetételét, azok olvadás- és
forráspontját a 8-1. táblázatban tüntettük fel.

8-1. táblázat: A levegőt alkotó komponensek térfogat %-os megoszlása, olvadás- és
forráspontja

A cseppfolyós levegı folyadék- és gızfázisának egyensúlyi viszonyai 1 bar nyomáson a 8.3. ábrán
láthatóak [25].

8.3. ábra: A cseppfolyós levegő folyadék- és gőzfázisának egyensúlyi fázisdiagramja 1 bar
nyomáson
A bemutatott ábráról az adott összetételő folyadékfázissal egyensúlyt tartó gızfázis összetétele
leolvasható. Megjegyezzük, hogy a nyomás növelésével az egyensúlyi görbék a nagyobb
hımérsékletek felé tolódnak el (folyadékelegyek fázisdiagramjának értelmezését lsd. fizikai kémiai
tanulmányok).
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A cseppfolyós levegı komponenseinek szétválasztása elvileg történhetne desztillációval,
deflegmációval és rektifikációval. Az alkalmazható eljárást a levegı alkotórészeinek forráspontkülönbsége szabja meg. 1 bar nyomáson a levegı forráspontja -194,4 °C, és ahogy az a 8-1.

táblázatban is látható, az oxigéné -182,9 °C, a nitrogéné 195,8 °C. A cseppfolyós levegıt alkotó

komponensek forráspont szerinti alakulását a desztillációs kollonában a 8.4. ábra mutatja be.

8.4. ábra: A cseppfolyós levegőt alkotó komponensek forráspont szerinti alakulása
desztilláció során
A

rendkívül

kis

forráspont-különbségek

miatt

a

cseppfolyós

levegı

komponenseinek

szétválasztására a desztilláció nem alkalmas. Deflegmálással tiszta nitrogént és oxigénben dús (55
térfogat %) levegıt lehet elıállítani. Tiszta nitrogén (97-99,8 térfogat % tisztaságú) és oxigén (9899 térfogat % tisztaságú) gyártása csak rektifikálással lehetséges. Ezt az eljárást alkalmazzák
nemesgázok elıállítására is.
Linde féle kétoszlopos rektifikáló berendezés
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A cseppfolyós O2-N2 elegy szétválasztására a klasszikus Linde-féle kétoszlopos rektifikáló
berendezést (lsd. lentebb 8.5. ábra) fejlesztették ki. A rektifikáló torony alsó része 5-6 bar, a felsı
1,1-1,3 bar nyomáson üzemel, a két részt kondenzátor választja el egymástól. A regenerátorokban 170 - -175 0C-ra lehőtött levegıt a kolonna kiforralójában lehőtik és az alsó kolonna közepén
expandáltatják. A kolonnában a felfelé haladó gız az illékonyabb komponensben (nitrogén) dúsul, a
lefelé haladó folyadék pedig oxigénben. A kolonna alján 35-40 tf% oxigént tartalmazó cseppfolyós
levegı győlik össze, amelyet a felsı torony közepére expandáltatnak. A felfelé haladó, nitrogénben
dús gız a kondenzátorban cseppfolyósodik, és a kondenzátor aljában elhelyezett vályúban győlik
össze. Ez refluxként a felsı torony tetejére kerül expanzió után. A tiszta nitrogént a felsı torony
tetejérıl vezetik el gázalakban, a tiszta oxigént pedig gáz vagy cseppfolyós formában a kolonna
aljáról. A nem cseppfolyósodott nemesgázok a kondenzátor kupolájában győlnek össze, ahonnan
eltávolíthatók.
Linde-Frankl eljárás
A Linde-Frankl-féle eljárásban kezdetben 200 bar nyomást alkalmaztak, majd késıbb egy
kisnyomású (5-6 bar) kör mellett egy nagynyomású (200 bar) kört üzemeltettek, és a nagynyomású
levegı expanziójával fedezték a szigetelési és hıcserélési veszteségeket.

Több eljárásban a

hıveszteségek pótlása úgy történik, hogy a belépı levegı egy részét, vagy egyes gázfrakciókat
expanziós turbinán vezetik keresztül. A Linde-Frankl eljárás egyszerősített folyamatát szemlélteti a
8.5. ábra [25].

8.5. ábra: Linde-Frankl-féle eljárás
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A levegıt turbokompresszorral 5-6 bar nyomásra komprimálják, majd vizes hőtıben hőtik,
és egy cseppfogón keresztül az oxigénes és nitrogénes regenerátorokba vezetve -170 - -175 °C-ra

lehőtik. A lehőtött levegı 80%-át a rektifikáló oszlop alsó részébe táplálják. A nitrogénes
regenerátorból a levegı 20 %-át elvezetik, szilikagéllel töltött abszorberben kb. -140 °C-on szén-

dioxid mentesítik, expandáltatják, és a felsı oszlop közepébe adagolják. Ezzel pótolják az eljárás
hıveszteségeit. A rektifikáló oszlop alján összegyőlt oxigénben dús levegıt porolit szőrıvel ellátott
és szilikagéllel töltött abszorbens tornyon vezetik keresztül, ahol a kifagyott szén-dioxid és acetilén
tartalma megkötıdik, majd a felsı oszlop közepébe táplálják. A kondenzátor vályúban összegyőlt
cseppfolyós nitrogénnel locsolják expanzió után a felsı tornyot. A felsı torony tetejérıl elvezetett
nitrogénnel és aljáról nyert oxigénnel hőtik a regenerátorokat.
Megjegyezzük, hogy a levegıt alkotó komponensek kinyerése, tisztaságának növelése
céljából a rektifikáción túl egyéb módszerek is ismeretesek (elsısorban az oxigén és a nitrogén
esetében), mint például az adszorpciós eljárások („nyomáslengetéses”: pressure swing) és a
membrán segítségével történı elválasztás. A „nyomásváltoztatáson” alapuló adszorpció során szénalapú vagy zeolit molekulaszitákat alkalmaznak. A levegıkomponensek zeolitokon történı
elválasztása a komponensek adszorpciós képességének különbözıségén, míg szén alapú molekula
szita alkalmazása esetében a diffúziós sebességek különbözıségén alapul [27]. A membrános
eljárás hatékonyságának kulcsa a megfelelı kialakítású membrán rendszer, melynek segítségével a
levegıelegybıl szelektíven elválasztható az oxigén, szén-dioxid és víz. Ezzel a módszerrel
komprimált levegıbıl az alkalmazott membrán anyagától és kiképzésétıl függıen 95-99,995%-os
tisztaságú nitrogén is elı állítható [28].
Az alábbiakban részletesen bemutatásra kerülı LINDE ASU levegıcseppfolyósítási (ASU =
Air Separation Unit) eljárásával [29] célunk, hogy meggyızzük a hallgatót arról, hogy egy
technológiát nem elég csak ismerni, hanem az eljárás alapelveinek tudatában folyamatosan
fejleszteni kell azt. A technológia törvényszerőségeinek részletes ismerete mellett a mérnöknek
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fontos feladata a technológiákban rejlı lehetıségek, „szők keresztmetszetek” feltárása, amelyeken
keresztül hatékonyabb energia felhasználás, nagyobb termelési kapacitás, nagyobb termék tisztaság,
stb. érhetı el. Hiszen már a technológiai egységek bizonyos paraméterének tudatos
megváltoztatásával,

illetve

az

anyag-

és

energiaáramok,

ezen

belül

a

hıhasznosítás

optimalizálásával is jelentıs megtakarításokat lehet elérni.

8.1.3. A LINDE levegıszétválasztására alkalmas ASU technológiájának ismertetése
A LINDE GÁZ BorsodChem területén mőködı levegı elválasztásra alkalmas eljárása a
cseppfolyós levegı komponenseinek forráspontkülönbsége alapján történı elválasztásán alapszik. A
legfontosabb technológiai egységeket az alábbiakban foglaljuk össze:
• Levegıkomprimáló és elıhőtı egység
•

Molekulaszita egység a vízgız-, szénhidrogének- és szén-dioxid levegıbıl történı
eltávolítása céljából.

•

Hıcserélık a levegı cseppfolyósítási hımérsékletére való hőtése, és a tiszta termékek
melegítése céljából.

•

Recirkulációs kompresszor, és két segéd kompresszor, melyek feladata a molekulaszőrı
egységrıl érkezı levegı, és a „hideg” egységrıl érkezı levegı komprimálása a hıcsere,
expanzió és rektifikáció elıtt.

•

Hőtés

•

Rektifikálás

•

A termék oxigén kompressziója

•

Folyékony oxigén, folyékony nitrogén, folyékony argontároló egység

•

Az oxigén- és nitrogén kiegészítı biztonsági rendszere

Levegı kompresszió és elıhőtı egység
A levegıkompresszorral (K-1) kb. 5.6 bar nyomásra komprimált levegıt egy közvetlen
érintkeztetéses hőtı alján (H-1) vezetik be. Keresztülhalad egy beépített tölteten, miközben
bepermetezett vízzel mossák. A levegı mire a hőtı tetejére ér, kb. 8 °C-ra hől le. A mosás során
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eltávolítható a levegı káros komponenseinek nagy része, úgymint a kén-dioxid, a kén-trioxid és az
ammónia.
A hőtıvíz a közvetlen érintkeztetéses hőtı (H-1) két betáplálási pontján lép be. Az
alacsonyabb részen bevezetett hőtıvíz 22 °C-os, a felsı részen belépı hőtött víz hımérséklete 7 °C.

A hőtıvíz közvetlenül a hőtıvíz rendszerbıl származik, a hőtött víz pedig egy hőtıegységben hől
le.
A hőtıvíz és a kondenzvíz a H-1 hıcserélı alján győlik össze, és visszavezetésre kerül a
hőtıvíz rendszerbe.
Molekula szita
A levegıben maradt vízgız, szén-dioxid, dinitrogén-oxid és a veszélyes szén-hidrogén
szennyezıdések megkötése két darab molekulaszita adszorbensen (A 1-2) történik. Az egyik
adszorber mindig üzemel, míg a másik regenerálás alatt van.
A regenerálási ciklus legfontosabb szakaszai:
-

nyomásmentesítés

-

felmelegítés

-

hőtés

-

nyomás alá helyezés

A regeneráló gáz a rektifikáló egységbıl érkezik hulladékgázként, amelynek felmelegítése a H-2
gız majd villamos főtéső melegítıben történik. A gızmelegítıt kis nyomású gızzel főtik. A hőtési
periódusban a gáz megkerüli az elımelegítıt, és gondoskodnak az adszorber hıjének elvezetésérıl.
A regeneráló ciklus végén az adszorbert üzemi nyomás alá helyezik, és átváltanak a mőködı
adszorber regenerálására. A ciklus szabályozása számítógép segítségével automatikusan történik.
Az anyagáramok elosztása
A molekulaszitáról (A1-2) érkezı szárított és tisztított levegı találkozik a két darab
turbinákról (T1-2) és fı hıcserélıbıl (H-3) érkezı recirkulációs árammal, és hőtın (H-4) keresztül
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a keringtetı kompresszorba (K-2) távozik. Itt a levegı fıáramának nyomása 34 bar-ra növekszik. A
keringtetı kompresszor után az anyagáram kettéválik:
-

Az egyik áram, ez a komprimált gáz fı része, két darab expanziós turbinák (T1-2) által
meghajtott segédkompresszoron (K3-4) halad keresztül, ezáltal nyomása 58 bar-ra
növekszik, majd áthalad a hőtın (H-4) és a fı hıcserélın (H-3) keresztül. Itt az áram szintén
két részre oszlik. Az egyik áramot a hideg expanziós turbinára (T-1) vezetik, a levegı
expandál (kiterjed), és egy szeparátoron (S-1) keresztül tovább halad a technológia
legfontosabb egységébe, a rektifikációs oszlopra (T-1) és a fı hıcserélın keresztül (H-3)
visszavezetik a keringtetı kompresszorba (K-2). A másik anyagáram egy elımelegítın (H5) és expanziós szelepen (V-1) keresztül közvetlenül érkezik a rektifikációs toronyra (T-1).

-

A keringtetı kompresszorról (K-2) érkezı anyagáram másik, kevesebb, részét nem
komprimálják tovább. Áthalad a hőtın (H-4) keresztül, a fı hıcserélıben (H-3) lehől és a
meleg expanziós turbinába vezetik (T-2). Expanzió után az anyagáram a fı hıcserélın
keresztül (H-3) kettéválik; egy részét a keringtetı kompresszorra (K-2), másik része pedig a
rektifikációs oszlopra (T-1) megy.

Mélyhőtés
Az üzem hőtési energia szükséglete a szigetelési veszteségeknek, a hıcsere során fellépı
veszteségeknek és a hideg folyadék alacsony hımérséklető egységébıl történı eltávolításának
tulajdonítható. Veszteségek lépnek fel a levegı adiabatikus, ill. izoentrópikus expanziója során a
turbinákban is (T1-2) is (pl. szelepeknél). A veszteségek csökkentése céljából az expanziós turbinák
(T1-2) összeköttetésben vannak a segédkompresszorokkal (K3-4).
Rektifikálás (levegı szétválasztás)
A nyomás alatt üzemelı rektifikációs oszlopban (T-1) a cseppfolyós levegı elıször az
oxigénben gazdag folyadékká és gázállapotú tiszta nitrogén frakcióra válik szét. Az elızı az oszlop
alján, az utóbbi pedig az oszlop tetején keletkezik. Az oszlop alján összegyőlt folyadék utóhőtın
(H6) és elpárologtatón (H7) keresztül a „nyers” argon cseppfolyósítóba (H8) majd a tiszta argon
cseppfolyósítóba (H9) jut. A kondenzátorokból (H8 és H9) távozó gáz-folyadék elegy refluxként az
alacsony nyomású rektifikációs oszlopa (T2) kerül bevezetésre.
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A rektifikációs oszlop (T1) tetejérıl távozó tiszta nitrogén gázáram a kondenzátor/kiforraló
egységben (H10) kondenzálódik, míg az alacsony nyomású oszlopról (T2) ide érkezı folyékony
oxigén elpárolog.
A folyékony nitrogén egy része a nagy nyomású rektifikáló kolonna (T1) refluxaként szolgál, a
másik része tovább hől az túlhőtıben (H6) és az alacsony nyomású torony (T2) refluxa lesz. A
folyékony nitrogén elvétel az alacsony nyomású kolonna (T2) tetejérıl történik, és a tároló tartályba
kerül.
Az alacsony nyomású rektifikációs kolonnára (T2) a túlhőtın keresztül (H6) két reflux anyagáram
érkezik. Egy oxigénben gazdag levegıáram a nagy nyomású oszlop (T1) közepérıl, és egy tiszta
nitrogén áram.
A nagynyomású torony (T1) alján összegyőlt, oxigénben gazdag folyadék utóhőtıben továbbhől
(H6), és az anyagáram kettéválik. Az egyik kiforralón keresztül (H7) a „nyers argon”
kondenzátorba (H8) jut, a másik része tovább megy a „tiszta argon” kondenzátorba (H9). Mindkét
kondenzátor folyadék és gázáramai az alacsony nyomású rektifikációs oszlop (T2) refluxaiként
szolgálnak.
A mővelet eredményeként az alacsony nyomású rektifikációs kolonna (T2) alján keletkezik
a tiszta oxigén, a tetején pedig a tiszta nitrogén. A T2 torony tetejérıl távozó tiszta
gázhalmazállapotú nitrogén a H6 utóhőtıben és a H3 fı hıcserélıben felmelegszik, amely
csıvezetékben a felhasználás helyére szállítható.
Az alacsony nyomású rektifikációs torony (T2) argonban gazdag frakciójának oxigéntıl,
nitrogéntıl és szén-monoxidtól történı elválasztása az argon rektifikációs tornyokon (T3-4) történik
[29].
A LINDE Kazincbarcikán mőködı Levegıszétválasztásra alkalmas ASU üzemérıl készült
felvétel a 8.6. ábrán látható.
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8.6. ábra: A LINDE ASU Levegıszétválasztó üzeme

8.2. Szén-monoxid és hidrogén tartalmú szintézisgáz elıállítása szénhidrogén bázisú
technológiával
Szintézisgáznak neveznek ipari szintézishez elıállított minden olyan gázelegyet, ami az ipari
szintézis összes vagy néhány reakciókomponensét tartalmazza. Így például szintézisgáznak nevezik
a különbözı arányban hidrogént és szén-monoxidot tartalmazó gázelegyeket, melyeket például
hidrogén elıállításához vagy metanol szintéziséhez, vagy az oxo-szintézishez használnak fel.
Szintézisgáznak nevezik azt a 3H2:N2 összetételő gázelegyet is, ami az ammóniaszintézis kiindulási
anyaga. Ez utóbbi szintézisgáz hidrogénjét olyan gázelegybıl állítják elı, mely hidrogént és szénmonoxidot tartalmaz. Elsı lépésben tehát szén-monoxidot és hidrogént tartalmazó gázelegyet kell
elıállítani.
8.2.1. A földgázból kiinduló földgázbontás elméleti háttere
Metánbontás
A többségében metánból álló földgáz konverziója történhet:
• vízgızzel,
• szén-dioxiddal
• oxigénnel

A metán konverziójánál lejátszódó reakciók (8-1 – 8-4 reakciók):
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A 8-1 és 8-2 reakció endoterm és mólszám-növekedéssel jár, ezért az egyensúlyi átalakulási
fok a hımérséklet növelésével és a nyomás csökkentésével nı. (Az egyensúlyi reakciók
törvényszerőségeinek részletezését a 9. fejezetben, az ammóniaszintézis tárgyalásakor tovább
részletezzük.) A 8-3 reakció a felsı nyíl irányában gyakorlatilag tökéletesen lejátszódik. A 8-4
reakció, a szén-monoxid konverziója kísérı reakciója a metánbontásnak.
Hasonló reakciók mérvadók a metán homológok konverziójára, pl. a 8-1 egyenlet analógiájára
írható az alábbi 8-5 reakció:

A reagáló gázkeverék egyensúlyi összetételét a metánbontás ipari körülményei között (7001000 °C) a 8-1. és 8-4. reakciók egyensúlya határozza meg. A 8-3. reakció ugyanis gyakorlatilag

tökéletesen lejátszódik, a 8-2. reakció egyensúly pedig a 8-1. és 8.4 reakciók egyensúlyából adódik.
Az egyensúlyi állandók ismeretében a konvertált gáz egyensúlyi összetétele számolható.
Az ismertetett fı reakciókon kívül számos mellékreakció is lejátszódik, közülük
legfontosabb és egyben legveszélyesebb az elemi szén képzıdésével járó reakció:

A koromkiválás veszélye csökkenthetı vízgız- vagy szén-dioxid felesleg alkalmazásával és a
hımérséklet növelésével.
A reakciót katalizátor nélkül és katalizátorral egyaránt lejátszódik. Az ipari gyakorlatban a
reakciósebesség növelésére katalizátorokat alkalmaznak. Katalizátorként aluminium-oxid hordozóra
felvitt nikkelt használnak.
A gyakorlatban a vízgızös konverziót és a parciális oxidációt, vagy ezek kombinációját
alkalmazzák szintézisgáz gyártására. Az elıállítás történhet atmoszférikus nyomáson vagy nyomás
alatt (20-40 bar-on).
Szén-monoxid konverzió
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A metánbontás során a „nyers” szintézisgáz („bontott gáz”) 36 térfogat% hidrogén mellett
kb. 8 térfogat% szén-monoxidot tartalmaz, amelyet hidrogénné kell alakítani. Az átalakítást
vízgızös konverzióval végzik a 8-4 reakciónak megfelelıen. Az egyensúly reakció mólszámváltozás nélkül játszódik le és exoterm, ezért a nyomás növelése nem hat az egyensúlyi átalakulási
fokra, a hımérséklet növelése viszont csökkenti azt. Míg az egyensúlyi átalakulási fok a
hımérséklet csökkentésével nı, addig a reakció sebessége csökken, ezért a konverzióhoz a
reakciósebesség növelésére katalizátorokat kell alkalmazni. A szén-monoxid konverziójához sokáig
csak a króm-oxiddal aktivált vas-oxid katalizátorokat használták. Ezek 330-550 °C hımérséklet és

1-40 bar nyomástartományban üzemeltethetık. Az utóbbi években kifejlesztett katalizátorok
legjelentısebb mőszaki újdonsága, hogy 200-250 °C hımérséklettartományban is hatékonyan

mőködik (réz-oxid - cink-oxid katalizátor-rendszer).
Szintézisgáz tisztítás
A szénhidrogénekbıl elıállított szintézisgáz tisztításának lépései:
-

a szén-dioxid eltávolítása

-

finomtisztítás

A szén-monoxid konverziója után a gáz 15-30 térfogat% szén-dioxidot tartalmaz, amelyet a gázból
el kell távolítani. Az eltávolítás abszorpcióval történik, abszorbensként leggyakrabban vizet,
kálium-karbonát-oldatot vagy etanol-amin oldatot alkalmaznak.
Mint ismeretes, gázok folyadékokban oldódásának egyensúlyát a Henry-törvény írja le (8-1):

(8-1)
Ahol: pj - a j komponens parciális nyomása,
P - a gázelegy összes nyomása,
yj - a j komponens móltörtje a gázfázisban,
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H - a Henry-féle állandó
xj - a j komponens móltörtje a folyadékfázisban.
A Henry-állandó értéke a gáz és folyadék anyagi minıségtıl és a hımérséklettıl függ, az a
hımérséklet növelésével csökken. Az abszorpció sebessége egyenesen arányos az átadási
tényezıvel, az átadási felülettel és a koncentráció-különbséggel. Az abszorpciót a gyakorlatban 1030 bar nyomáson végzik [18].
A klasszikus vizes abszorpció ma már háttérbe szorult. A kálium-karbonátos abszorpció
során kémiai reakció játszódik le, tehát a kemiszorpció kifejezés alkalmazása a helyes (8-7 reakció):

A szintézisgáz szén-dioxid mentesítését mono-, di- vagy trietanol-aminnal is végezhetik. Az eljárás
nem olcsó, de a távozó gáz szén-dioxid tartalma ezen abszorbens alkalmazása esetében a
legalacsonyabb, 10-25 ppm. Monoetanol-aminra felírva a reakciót (8-8 reakció):

A gázelegybıl történı szén-dioxid eltávolítása után az elıállított hidrogén gáz az alkalmazott
eljárásoktól függıen 0,1-3,5 térfogat% szén-monoxidot és 25 ppm – 2 térfogat% szén-dinoxidot
tartalmaz. Ezt a gázt a végsı felhasználás elıtt még finomtisztítani kell. Az elıállított hidrogén
gázban a szén-monoxid és a szén-dioxid együttes mennyisége nem haladhatja meg a 15 ppm-et, és
ezen belül a szén-dioxid mennyiségét célszerő 1-2 ppm alatt tartani.
A finomtisztítást régen un. rézlúgos abszorpcióval végezték, ma a nitrogénes mosás vagy a
metanizálás az elterjedt.
Nitrogénes mosást finomtisztításra akkor használnak, ha a szintézisgázt vízgızös-oxigénes
földgázbontással állították elı. Ebben az esetben ugyanis a –szennyezık eltávolításán kívül- az
ammóniaszintézishez szükséges hidrogén:nitrogén arány beállítása is itt végezhetı. A nitrogénes
mosás elınye, hogy az inertgáz nagy része –elsısorban a metán- szintén eltávolítható a
szintézisgázból. Hátránya a nagy beruházási költség, és a levegı szétválasztás miatt a nagy
energiaigény.
Finomtisztításra alkalmas további módszer a metanizálás. Elınye a kis beruházási költség és
a viszonylag egyszerő üzemeltethetıség. Hátránya viszont a szintézisgáz inert-tartalmának
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növekedése. Lényege, hogy 25-300 bar nyomáson, kb. 350-400 °C hımérsékleten aluminium-oxid

hordozóra felvitt nikkel-katalizátoron a szén-monoxidot és szén-dioxidot metánná alakítják át (8-9
és 8-10 reakciók).

Metanizálás után a távozó gáz 5-15 ppm szén-monoxidot és szén-dioxidot tartalmaz [25]. Újabban
hatékonyan mőködı fizikai módszer a hidrogénnek a szén-monoxidtól történı elválasztására a
nyomásváltoztatásos abszorpció (PSA = pressure Swing Absorption) [30].
8.2.2. A H2/CO szintézisgáz elıállítására alkalmas LINDE HYCO technológia ismertetése
A LINDE CO/H2 szintézisgáz elıállítására alkalmas HYCO technológiája az alábbi
technológiai egységeket tartalmazza:
• A földgáz gızreformálása és hıhasznosítás,
• A „nyers” gáz szén-dioxid mentesítése metil-dietanol-aminos (MDEA) mosással,
• A Folyamatgáz szárítása,
• A „nyers gáz” CO- és hidrogén frakciókra történı mélyhőtéses elválasztása metános

mosással,
• A „nyers” hidrogén frakció nyomásváltoztatásos abszorpcióval (PSA) történı végsı

tisztítása.
A felsorolt technológiai egységeket tartalmazó blokkdiagramot a 8.7. ábra mutatja be.
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8.7. ábra: A H2/CO szintézisgáz előállítására alkalmas LINDE HYCO technológia
blokkdiagramja
A gızreformálás-, a szén-dioxid eltávolító egység- és a nyers CO/H2 gázelegy tisztítási
folyamatának optimalizálásával a technológia földgázigénye minimalizálható. A füstgázok hulladék
hıjét a gızreformáló egységhez szükséges gızfejlesztésre használják fel. A technológiának tehát
nincs vásárolt gızigénye, ezáltal csökkennek a mőködési költségek.
Szén-dioxid mentesítésre bevált oldószer a metil-dietanol-amin (MDEA), aminek
alkalmazásával szintén jelentıs energiaköltség takarítható, könnyen regenerálható, vizes oldata nem
okoz korróziót.
A CO-H2-CH4 gázelegy komponenseinek szétválasztására a fentebb ismertetett katalitikus
folyamatok helyett a LINDE kifejlesztette mélyhőtéses eljárását, mely két fı folyamat típust
tartalmaz; a kondenzációs eljárást és a metános mosást:
-

A kondenzáció során a nyers gázt lehőtik és részlegesen kondenzáltatják, majd a
kondenzátum CO tartalmát több lépésben tisztítják. Ennek a folyamat típusnak elınye, hogy
a technológia elrendezése egyszerő, és viszonylag alacsony a mőködési költsége a metános
mosáshoz képest, de a szén-monoxid kihozatali aránya alacsonyabb.

-

A metános mosás során a nyers gáz szén-monoxid tartalmát túlhőtött metánnal mossák. A
maradék hidrogén, mint „nyers H2” termék keletkezik, a CO termék pedig a metántól (és
nitrogéntıl) rektifikálással választható szét. Ezzel az eljárással a szén-monoxid kihozatali
aránya magas. Mivel a tökéletesített technológia beruházási költsége ugyan magasabb, de a
megtérülési idı rövidebb a hagyományos hidrogén elıállítási technológiákhoz képest.
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A kriogén (hideg) egységbıl távozó „nyers hidrogén” végsı tisztítása a LINDE 5 abszorberbıl
álló, nagy teljesítményő nyomásváltoztatásos abszorpciós (PSA) egységében történik. Ezzel a
kifejlesztett technológiával max. 0,1 mol-ppm CO2 és CO tartalmú hidrogén állítható elı. A
metanizálás, mint finomtisztítási folyamat alkalmazása nem szükséges.
A technológiában a „nyers gázból” elválasztott szén-monoxid tisztasága a vevıi igényektıl
függ, de az alkalmazott kriogén desztillációval 99,5 mol%-os tisztaságú CO állítható elı, amelynek
során a hidrogén gyakorlatilag teljesen eltávolítható a szén-monoxidból.
A technológia bemutatása (8.7. ábra)
A földgáz kénmentesítése
Mivel a gızreformálóban alkalmazott katalizátor nagyon érzékeny a kénre, a belépı földgáz
kéntartalmát 0,2 térfogat ppm kéntartalom alá kell csökkenteni. Ebbıl a célból a földgáz keveredik
a termék hidrogénbıl származó recirkuláltatott árammal, a gázelegyet kb. 370 °C-ra elımelegítik,

majd hidrogénezı- és kéntelenítı reaktorokba vezetik. A hidrogénezı reaktor kobalt-molibdén
(CoMo) katalizátor ágyat tartalmaz, aminek hatására a nem reaktív szerves kénvegyületek kénhidrogénné alakulnak. A kéntelenítı reaktor zink-oxid ágyat tartalmaz, amely a 8-11 reakció szerint
adszorbeálja a betáplálási anyagáram kén-hidrogén tartalmát.

A cink-oxid töltet nem regenerálható, ezért idıközönként újra kell tölteni. A folyamatos üzem
fenntartása érdekében a technológia 2 darab kéntelenítı adszorbert tartalmaz.
Gızreformálás, hıhasznosítás
A kéntelenített földgáz keveredik a szén-dioxid eltávolító egységbıl visszavezetett széndioxid szabályozott mennyiségő anyagáramával, ezáltal beállítható a gızreformálás során elıírt
vízgız/szén arány. Az alapanyag keveréket füstgázok hulladék hıjével kb. 580 °C-ra túlhevítik,
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majd a gızreformáló reaktor erısen ötvözött katalizátor csöveibe veztetik. Ahogy a földgáz-széndioxid-vízgız gázelegy áthalad a nikkel alapú katalizátoron, lejátszódik a metánbontás folyamata a
8-1, 8-2, 8-4 és 8-5 reakciók értelmében. A gázelegy maradék metán tartalmának csökkentése, és a
szén katalizátoron történı kiválásának megakadályozása céljából a gızt a sztöchiometrikus
mennyiséghez képest feleslegben kell adagolni. Mivel a 8-1 és 8-2 reakció endoterm, a folyamat
során melegítés szükséges, mely a reformerek felsı részén elhelyezett égıkön keresztül történik.
Égetésre a PSA egységbıl visszavezetett öblítıgázt, a metánmosó egységrıl elvezetett hulladékgázt
és földgázt használnak a szükséges hımennyiség biztosítása céljából. A reformálás során képzıdı
kb. 860 oC gázelegyet hıhasznosító kazánban kb. 380 °C-ra hőtik, majd a több hıcserélıt magában

foglaló hıhasznosító rendszerben tovább hőtik. Itt a gázelegy végsı hımérséklete 60 °C lesz. A

lekondenzált vízgızt kazántápvízként használják fel a gıztermelı kazánban.
Szén-dioxid eltávolítás
A gázelegy magas szén-dioxid tartalmának eltávolítására az aMDEA (aktivált metildietanol-amin) nagyon kedvezı tulajdonságokkal rendelkezik. Mivel a folyamat alacsony nyomáson
történik, a kemiszorpcióra alkalmas oldószer választása az elınyös.
A kondenzátum szeparátorból távozó hidrogént, szén-monoxidot, szén-dioxidot és metánt
tartalmazó 60 °C hımérséklető és 21,8 bar nyomású folyamatgáz továbbmegy a szén-dioxid

eltávolítására alkalmas aMDEA mosótoronyba. Miközben áthalad az abszorberen, az amin-oldattal
történı kémiai reakció következtében lejátszódik a szén-dioxid megkötıdése. A gázelegy maradék
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szén-dioxid tartalma < 20 térfogat ppm lehet. Az oszlop tetejérıl távozó, fıként CO-ot és H2-t
tartalmazó gázelegy vízzel telített, és 40 °C hımérséklető.

Az oldószer regenerálása során az aMDEA-oldatból deszorpcióval visszanyerik a széndioxidot, melyet a gızreformáló egységbe vezetnek vissza, növelve a CO termelés konverziós
fokát ; a tiszta MDEA pedig újra felhasználható.
A folyamat gáz szárítása és a maradék szén-dioxid eltávolítása
Mielıtt a fıként CO-ot és H2-t tartalmazó gázelegy belépne a „mélyhőtéses hideg
egységbe”, a folyamatgázból el kell távolítani a vizet és a maradék szén-dioxidot. Emiatt az MDEA
mosótorony tetejérıl távozó gázelegyet lehőtik 5 °C-ra, és a kondenzált vizet egy szeparátorban

választják le, elısegítve ezáltal a molekulaszitán történı adszorpciót.
A hőtött gáz tovább áramlik két váltható, molekulaszitát tartalmazó adszorber egyikén, ahol
a maradék víznyomok és a szén-dioxid teljes egészében eltávolíthatók. Ezáltal megakadályozhatók
a víz- és CO2 kifagyások által okozott dugulások a kriogén eljárás során. .Az adszorbereket a
megkötött komponesek eltávolítása céljából a tisztított folyamatgáz egy részével regenerálni kell. A
regenerálás során szennyezıdött gázt visszavezetik az MDEA mosó elé. A tisztított gáz pedig a
„hideg egységbe” un. Cold-box –ba kerül.
Kriogén egység a H2/CO elválasztására
A fıként hidrogént és szén-monoxidot tartalmazó gázelegy szétválasztása a kriogén
tisztításon és elválasztáson alapuló cseppfolyós metánnal történı mosással történik. Az alacsony
hımérséklet tartása érdekében a rendszert szigetelni kell. Az elválasztás során keletkezı
anyagáramok: „nyers hidrogén” , szén-monoxid termék és főtıgáz frakció.
Az adszorpciós egységbıl távozó szén-dioxid- és vízmentes szintézis gázt tehát a kriogén
egységbe vezetik. Gázhőtıkön keresztül lehőtik és ellenáramban hideg termékáramokkal
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részlegesen kondenzáltatják. A kondenzált szén-monoxid és metán egy folyadékelosztóban győlik
össze. A metános mosókolonnában a hidrogénáram maradék szén-monoxid tartalmát túlhőtött
folyékony metánnal mossák ki.
A hidrogén frakció a mosó kolonna tetején távozik, melyet hıcserélıkön keresztül környezeti
hımérsékletre melegítenek. A hidrogén áram a PSA egységbe (nyomásváltoztatásos abszorpció)
kerül a kívánt minıségő hidrogén elıállítása céljából, melynek egy részét hidrogénezésre
visszavezetik a kéntelenítı egységbe. A hidrogén feleslegét a főtıgáz rendszerbe vezetik.
A kriogén egységbe betáplált gázból kondenzált, még hidrogént is tartalmazó CO-CH4 elegyet
expandáltatják, felmelegítik és egy hidrogén sztippelı (hidrogén kihajtó) kolonna alsó részébe
vezetik. A metános mosó kolonna alsó részébıl expandáltatott metánt közvetlenül a sztippelı
kolonna közepére kerül. A felmelegített sztrippelı toronyból kihajtásra kerül a rendszerben oldott
hidrogén. A szén-monoxid kihozatali arányának növelése céljából folyékony metánt vezetnek be a
sztrippelı torony tetején is. Ezáltal teljesen visszanyerhetı a „flashgázzal” magával ragadott szénmonoxid tartalom. A sztrippelı kolonna fejtermékét expandáltatják és a főtıgáz rendszerbe keverik.
A folyékony N2-CO-CH4 elegy a sztrippelı torony aljáról a CO/CH4 elválasztó kolonnára kerül. Az
oszlop fenéktermékét, a folyékony metánt tovább hőtik, és refluxként alkalmazzák a sztrippelı- és a
metános mosókolonnákban. A metán felesleget a főtıgáz hálózatba adagolják.
Az elválasztó kolonna nitrogént és szén-monoxidot tartalmazó fejterméke további elválasztó
rektifikáló kolonnára kerül. A CO/N2 keveréket tartalmazó kolonna fejtermékét szintén a főtıgáz
rendszerbe adagolják. A kolonna áljáról elvezetett szén-monoxid már termék minıségő. A szénmonoxidot ezután felmelegítik majd többfokozatú keringtetı kompresszorba vezetik, ahol 31 bar
nyomásra komprimálják. Ez a nyomás szükséges ugyanis a nagy nyomású (HP) szén-monoxid
recirkulációs körének mőködéséhez. A termék szén-monoxidot a kompresszor 2. fokozata után
vezetik el, és innen távozik az üzemhatáron kívülre (OBL (out of battery limit) = üzemhatáron
kívül).
A kívánt hőtıhatást a nagy nyomású CO ciklus egy részének expanziós munkája fedezi. A
nagy nyomású szén-monoxid egy részét ugyanis hıcserélın keresztül expanziós turbinára vezetik.
Az expandáltatott szén-monoxid egy részét felmelegítik és a CO kompresszor utolsó fokozatába
vezetik. A maradék CO-ot a CO/CH4-et elválasztó kolonna kiforralójának főtıközegeként
használják fel.
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A rendszerben folyékony nitrogént a leállás/visszaindulási folyamat során kell alkalmazni,
vagy pedig akkor, ha a termelést a CO expanziós turbina meghibásodása esetén a karbantartási
munkálatok alatt is folytatni szükséges. A technológia indításakor a Col-box behőtésére a
kompresszor és turbina mőködtetésére nitrogént gázt használnak, a folyamat cseppfolyós nitrogén
adagolásával gyorsítható. A nitrogén folyamatos jelenlétét a gázelegy elválasztandó komponensei
között a bontásra kerülı földgáz nitrogéntartalma okozza.
PSA egység a hidrogén további tisztítására
A nyomásváltoztatásos adszorpció azon a fizikai adszorpciós jelenségen alapul, hogy a nagy
illékonyságú, de kis polaritású molekulák -mint például a hidrogén vagy a hélium-, nem kötıdnek
meg adszorbens felületen, míg a kevésbé illékony de nagyobb polaritású, -mint például a széndioxid, szén-monoxid, nitrogén és szénhidrogén- molekulák igen. Ezért a hidrogén tartalmú áramok
legtöbb szennyezıdése eltávolítható szelektív adszorpcióval, és nagy tisztaságú hidrogén termék
nyerhetı.
A nyomásváltoztatásos adszorpciós folyamatot két nyomásértéken végzik:
•

A szennyezıdések adszorpcióját nagy nyomáson hajtják végre, növelve ezáltal a
komponensek parciális nyomását, ill. az adszorbens terhelését. Ily módon növelhetı a
szennyezı komponensek adszorbens felületén történı megkötıdése.

• Az adszorber regenerálása céljából szükséges deszorpciót alacsony nyomáson végzik,

csökkentve ezáltal a szennyezıdések adszorbens felületén való terhelését.
Az eljárást környezeti hımérsékleten végzik. A regenerálásnak nincsen hıigénye. A hımérsékletváltozást csak az adszorpció-, deszorpció- és nyomáscsökkentésbıl származó hıeffektusok
okozzák. Az adszorbensek rendkívül hosszú élettartammal rendelkeznek, mivel nem léphet fel
olyan hidrotermikus hatás, ami az adszorbens deaktiválását okozhatná. A PSA elven mőködı
adszorberek mőködését nem befolyásolják a tisztítandó gázelegy összetétel-, hımérséklet- és
nyomásingadozásai.
A betáplált gáz felfelé áramlik az adszorberben, miközben a szennyezıdések alulról felfelé
víz, nehéz szénhidrogének, könnyő szénhidrogének, CO és nitrogén sorrendben szelektíven
megkötıdnek. Az adszorber tetejérıl távozik a nagy tisztaságú hidrogén. Az adszorpciót négy
lépésbıl álló regenerálási ciklus követi [30].
A LINDE Kazincbarcikán mőködı CO/H2 szintézisgáz elıállítására alkalmas HYCO 1,2 és
3 Üzemeirıl készült felvételek a 8.8. ábrán láthatóak.
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8.8. ábra: A LINDE H2/CO szintézisgáz előállítására alkalmas HYCO-1,2 (bal oldal) és
HYCO-3 üzemei
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9. AMMÓNIAGYÁRTÁS
Lektorálta: Vattay Balázs üzemvezetı, BorsodChem Zrt., Ammóniaüzem
9.1. Az ammóniaszintézis elméleti háttere
9.1.1. Az ammónia legfontosabb tulajdonságai, felhasználási területe
Az ammónia (vagy régies nevén légköneg) nitrogén és hidrogén vegyülete, képlete NH3. Az
ammónia a salétromsavval együtt a legrégebben ismert, legelterjedtebb és legfontosabb
nitrogénvegyületek közé tartozik.
Levegıre vonatkoztatott sőrősége 0,5971. Egy liter ammónia tömege 0,7719 kg. Fajhıje
állandó térfogaton 23 – 100 °C hımérséklet tartományban 0,5202 J·kg‒1·K‒1. Kritikus
hımérséklete 132,4 °C, kritikus nyomása 111,5 bar. Mivel az ammóniagáz kritikus hımérséklete
magas, az viszonylag könnyen cseppfolyósítható. 1 bar nyomáson ‒33,5 °C-on cseppfolyósítható,
de 6,5 bar nyomáson már 10 °C - hoz közeli hımérsékleten folyadékká alakítható (9.1. ábra).

9.1. ábra: Az ammónia egyensúlyi gıznyomása

A cseppfolyósított ammónia színtelen, rendkívül gyorsan párolgó folyadék.
Vízben hıfejlıdés közben oldódik, oldata a lúgos kémhatású ammónium-hidroxid oldat
(szalmiákszesz). 20 C-on 34,2%-os az ammóniával telített vizes oldat.
°
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Az ammónia oxigénnel vagy levegıvel robbanóelegyet alkot. Szobahımérsékleten és
atmoszférikus nyomáson 13,5-82 tf% ammóniatartalmú NH3-O2-elegy és 15,5-28 tf%
ammóniatartalmú NH3 –levegı elegy képez robbanóelegyet.
Az ammónia normálállapotban jellegzetes szúrós szagú, gáz halmazállapotú anyag, mely
mérgezı és maró hatású. 1,5-2,7 g/m3 ammónia a levegıben ½ - 1 óra alatt életveszélyes
megbetegedést vagy halált okozhat, míg 0,18 g/m3 töménységben minden veszély nélkül
elviselhetı. Veszélyessége kapcsán elıny, hogy intenzív szaga már kis koncentrációban jelentkezik.
Az ammónia gáz lévén maró hatású, a tüdıre és a nyálkahártyára igen veszélyes. A sérülések
nagyon lassan gyógyulnak. Ha a cseppfolyós ammónia a szembe jut különösen súlyos sérülést,
esetleg vakulást okozhat. A megfelelı védıfelszerelések használata kötelezı!
Az ammóniát vagy oldatát kálium- vagy nátrium-hidroxid helyett használják, mivel
illékonyságánál fogva azoknál elınyösebben alkalmazható lúgos tulajdonságú anyag. Legnagyobb
mértékben a mőtrágyaipar használja fel (salétromsavgyártás). A cseppfolyós ammónia párolgásakor
igen sok hıt von el. Ezt a tulajdonságát hőtési célokra is felhasználják. Ezeken kívül a szervetlen és
szerves vegyiparban is számtalan szintézisnek egyik kiindulási anyaga, nélkülözhetetlen a
mőanyagok, szálas anyagok, robbanóanyagok, nitrogéntartalmú szerves anyagok, intermedierek
gyártásánál.
9.1.2. Az ammónia szintézis termodinamikai jellemzıi, egyensúlyi viszonyai
Az ammónia elıállítása 3:1 arányú H2 - N2 gázkeverékbıl történik, a 9-1 reakcióegyenlet
szerint:

A reakció exoterm. A felszabaduló hımennyiség a nyomás és hımérséklet függvényében változik.
A reakció megfordítható, vagyis a nyomástól és hımérséklettıl függı egyensúlyi összetételhez
vezet.
Az egyensúlyi reakciókra érvényes a tömeghatás törvénye, azaz ha a képzıdött vegyületek
megfelelı hatványon vett egyensúlyi koncentrációinak szorzatát osztjuk a kiindulási vegyületek
megfelelı hatványon vett egyensúlyi koncentrációinak szorzatával egy állandót kapunk. Ez a
hányados az egyensúlyi állandó, amely állandó hımérsékleten állandó. Ez alapján a 9-1 reakcióra
felírt, nyomásértékekkel kifejezett egyensúlyi állandó (9-1):
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(9-1)
Az egyensúlyi rendszerekre vonatkozó másik törvényszerőség, a Le Chetelier-féle elv, mely
szerint ha egy egyensúlyi rendszerre külsı kényszer hat, akkor olyan változás következik be a
rendszerben, amely a külsı kényszer hatását csökkenteni igyekszik. Ez rendkívül fontos a gyakorlat
szempontjából, mert pl. ha a termékképzıdés irányában kívánjuk eltolni a 9-1 egyensúlyi reakciót,
akkor megtehetjük, hogy a képzıdött termék koncentrációját csökkentjük (pl. cseppfolyósítással).
Ez ellen a kényszer ellen a rendszer úgy igyekszik kitérni, hogy újabb ammónia képzıdik a
kiindulási anyagból.
A tömeghatás törvénye alapján is magyarázható ez a gondolatmenet. A 9-1 képlet értelmében a tört
számlálója csökkent, mert az ammóniakoncentrációt csökkentjük. Hogy a tört értéke ne változzék
ezért a nevezınek is csökkennie kell. A nevezı értéke úgy csökkenhet, hogy a nitrogén és a
hidrogén ammóniává egyesül.
A hıváltozással járó reakciók egyensúlya hımérséklet-változtatással, a molekulaszámváltozással járó gázreakciók egyensúlya pedig nyomással is befolyásolható. A vizsgált 9-1 reakció
esetében exoterm reakcióról lévén szó, az ammóniaképzıdésnek a hımérséklet csökkentése kedvez.
Mivel az ammónia képzıdése mólszám csökkenéssel járó gázreakció, a felsı nyíl irányában a
nyomás növelésével növelhetı a gázelegy egyensúlyi ammóniatartalma.
Az egyensúlyi gázelegy ammóniatartalmának alakulását térfogat %-ban kifejezve a hımérséklet és
nyomás függvényében a 9.2. ábra mutatja be [8].

9.2. ábra: Az egyensúlyi gázelegy térfogat%-os összetétele a hőmérséklet és a nyomás
függvényében
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Az egyensúlyi ammóniatartalom csökken, ha a H2:N2 arány eltér a 3:1-tıl, vagy ha a gázelegy inert
gázokat (CH4, Ar) tartalmaz.
Az egyensúlyi viszonyok tárgyalásából kitőnik, hogy a hidrogén-nitrogén tartalmú gázelegy
legtökéletesebb átalakításához alacsony hımérséklet, nagy nyomás és tiszta gáz alkalmazása
szükséges. A szintézis gyakorlati megvalósításában azonban kompromisszumot kell kötni.
Alacsony hımérsékleten ugyanis a reakció sebessége csekély, a nyomás növelésének pedig határt
szab a kompresszió energiaköltségének és a nyomásálló berendezések költségének növekedése. A
gázelegy szennyezı- és inert tartalmának tökéletes eltávolítása ismét költségnövekedéssel jár. Az
egyensúlyi koncentráció sem érhetı el, mert ehhez nagyon hosszú tartózkodási idıre lenne szükség.

A reakció sebességének növelésére katalizátort alkalmaznak. Katalizátorként

-vas

katalizátort használnak, amelyet alumínium-oxiddal (kb. 2 tömeg %), kálcium-oxiddal (kb. 1 tömeg
%), és kálium-oxiddal (kb. 1 tömeg %) aktiválnak. Ezeket a katalizátor aktivitását növelı anyagokat
promotoroknak nevezzük. Az erısen lúgos karakterő kálium-oxid hozzáadásával csökken a szintén
bázikus ammónia adszorpciós képessége, ezáltal a termék kevésbé gátolja a reaktánsok, a hidrogén
és a nitrogén adszorpcióját. Vannak olyan vegyületek, melyek a katalizátort mérgezik, azaz
aktivitását átmenetileg (reverzibilisen) vagy véglegesen (irreverzibilisen) csökkentik. Az
ammóniaszintézisben reverzibilis katalizátorméreg az oxigén, a vízgız, a szén-monoxid és a széndioxid, aktivitás-csökkentı hatásuk pedig addig tart, amíg a gázban jelen vannak. Irreverzibilis
katalizátor-méregként hatnak a kén-hidrogén és a szerves vegyületek, amelyek a gáz elızetes
kéntelenítésével tökéletesen eltávolíthatók. A hosszabb láncú szénhidrogének megkötése, amelyek a
kompresszorok kenıolajából kerülhetnek a gázba, szintén nem jelent problémát. Helyes üzemvitel
esetében csak reverzibilis katalizátor-mérgezéssel lehet számolni [18].
A heterogén-fázisú reakciók kinetikája nagyon bonyolult. Az ammónia szintéziskor a
katalizátor felületére diffundált és ott adszorbeálódott gázok reakcióira egy lehetséges hipotézis,
hogy a elıször a nitrogén a vassal FexN komplex képzıdése közben reagál. Hidrogénnel reagálva
ebbıl

FexNH, FexNH2, majd FexNH3 összetételő komplex vegyületek képzıdnek. Ez utóbbi

komplex nem állandó, ammóniára bomlik, amely deszorbeálódik a katalizátor felületérıl és a

262

gázfázisba diffundál. Egyensúlyi reakcióról lévén szó, természetesen a katalizátor felületén
nemcsak az ammónia képzıdése, hanem elemeire bomlása is lejátszódik [25].
Ismeretes továbbá, hogy a hımérséklet növelésével az ammónia bomlási reakciójának
sebessége nagyobb mértékben nı, mint a keletkezése, azaz a bruttó reakciósebesség csökken.
Ezeket a megfontolásokat figyelembe véve az ammónia szintézist a következıképpen kell
végezni: A szintézisgáznak a katalizátor rétegbe történı belépésénél és annak közelében, ahol az
ammónia koncentrációja még kicsi, és ennek következtében a bomlási reakció sebessége is csekély,
a hımérsékletet a direkt reakció sebességének fokozása érdekében nagynak kell választani. A
reakció elırehaladásával azonban, ahogy a keletkezı ammónia koncentrációja a gázelegyben nı, a
hımérsékletet fokozatosan csökkenteni kell, mivel ennek hatására az ammónia bomlásának
reakciósebessége jobban csökken, mint az ammóniaszintézisé. A gáz visszahőtése külsı- vagy belsı
hıcserélıvel, esetleg hideggáz befúvatással oldható meg.
Az ipari gyakorlatban nem várják meg az egyensúly beállásához szükséges idıt, hanem
ennél lényegesen kisebb érintkezési idıvel dolgoznak. A gázelegy érintkezési idejét a katalizátoron
a térfogatsebességgel, azaz 1 m3 katalizátoron idıegység alatt átvezetett gáz mennyiségével
szabályozzák. A térfogatsebesség növelésével a gázelegy ammónia-koncentrációja csökken ugyan,
a termelt ammónia mennyisége azonban nı. A térfogatsebességet azonban nem lehet minden
határon túl növelni, mert
-

az ammónia-koncentrációjának csökkenése a gázelegy cseppfolyósításánál problémát okoz,

-

a távozó gáz nagy mennyiségő hıt visz magával, a reaktor hıegyensúlya megbomlik, ami
lehőléshez vezet.

-

a recirkuláció költsége megnövekszik.

Ezért a gyakorlatban általában 20-30000 Nm3/m3h térfogatsebességgel végzik az ammónia
szintézisét.
9.2. Az ammóniaszintézis legfontosabb mérföldkövei
Magyarországon a II. világháború után a nitrogénmőtrágyák iránti igény kielégítése céljából
épültek az ammóniagyárakat és salétromsavüzemeket is magukban foglaló ipari „komplexumok”
Várpalotán (Péti Nitrogénmővek), Kazincbarcikán (Borsodi Vegyi Kombinát) és Tiszaújvárosban
(régi nevén Leninvárosban).
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A levegı nitrogénjébıl kiindulva a nitrogénmőtrágya-gyártás általános blokksémáját már a
8.1. ábrán bemutattuk, amelyen jól látható, hogy az ammóniagyártás nélkülözhetetlen feltétele
bármelyik nitrogén alapú mőtrágya elıállításának.
A kor gazdasági-társadalmi igényei úgy diktálták, hogy a 80-as évektıl Magyarországon
számos ammóniaüzem és erre épülı további technológia bezárásra került. A Tiszaújvárosban
üzemelı ammóniagyártást leállították, a vállalat termelési profilját az olefin- (etilén- és propilén)
illetve az abból kiinduló mőanyag-alapagyag gyártás váltotta fel, ezáltal a Tiszai Vegyi Kombinát
Közép-Európa

vezetı

petrolkémiai

komplexumává

vált.

A

Borsodchem-nél

üzemelı

ammóniagyártás is jelentıs átalakuláson ment keresztül, a növényvédıszer-gyártás megszőnt.
Jelenleg a pétfürdıi Nitrogénmővek Zrt. – mely a Bige Holding Csoport tagja - az egyetlen magyar
ammónia- és mőtrágyatermelı kapacitásokkal is rendelkezı nitrogénmőtrágya-gyártó vállalat.
Profiljában a mőtrágyagyártás, ezen belül a nitrogénhatóanyag-tartalmú termékek elıállítása és
értékesítése a meghatározó.
1 kg ammónia elıállításához 2,4 m3 hidrogént és 0,8 m3 nitrogént kell reagáltatni, miközben
3,27 MJ hı fejlıdik. A reaktorok kialakítása, és az optimális katalizátorok készítési eljárása
széleskörő tudományos és mérnöki munkát igenyelt. Ez volt az elsı olyan nagyüzemi technológia,
ahol

meg kellett oldani a robbanásveszélyes gázelegy kompresszióját, recirkulációját, a

katalizátorok és az acél alkatrészek hidrogén és szén-monoxid okozta korróziójának kiküszöbölését,
az ammónia elválasztását a szintézisgáz elegytıl, a reaktorokban fejlıdı hı elvezetését, az inert
gázok lefúvatásának módszerét, a reakció egyensúlyi viszonyainak meghatározási módszereit, a
reakció sebesség mérésének eljárását.
9.2.1. Az Ammónia szintézis fejlıdése
A francia Berthollet az 1784-ben közzétett munkájában állapította meg az NH3 összetételét.
Ez idıtıl kezdıdtek meg a kísérletek N2-H2 elegybıl az ammónia elıállítására. Az elsı kísérletek
csak abból álltak, hogy szobahımérsékleten és légköri nyomáson figyelték meg a gázelegyet, hogy
történik-e gázegyesülés. 1811-ben Biot és Delaroche már ~50 bar nyomáson próbált meg ammóniát
elıállítani. Katalizátor alkalmazásával elsınek 1874-ben az angol Maxwell-Lyte kísérelte meg a két
gáz egyesítését. Ezek a kísérletek eredménytelenek voltak. Le Chatelier, Van t’Hoff, Ostwald és
társai munkái a termodinamika, és kinetika alapelvének meghatározásával új lehetıségeket adtak a
gázreakciók tanulmányozására. Az İ tételeik alapján bontakozott ki a reakcióegyensúlyok elmélete.
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Ramsay és Young mutatta ki 1884-ben, hogy az NH3 még 800 °C-on sem bomlik el teljesen.
İk állapították meg, hogy az NH3 disszociáció sebessége más értékő, ha a reakciótérben azbeszt,
gyapot, üvegcserép, vagy fém van elhelyezve, és, hogy a vas felületen az ammónia 37-szer
gyorsabban bomlik elemeire, mint a réz jelenlétében.
1903-1904-ben különbözı összetételő N2-H2 elegyekkel az egyensúlyt két angol tudós,
Perman és Atkinson igyekezett elérni. Elsıként állapították meg, hogy gondosan szárított gázok
vasszegekkel megtöltött üvegcsıben nagyon kicsi koncentrációban, de mégis NH3-á egyesülnek.
Bebizonyították, hogy az ammóniaképzıdés és bomlás egyensúlyi reakció.
Haber 1903-ban kezdte tanulmányozni az ammónia képzıdésének és bomlásának egyensúlyi
reakcióját. Gondosan megszárított NH3 gázt közönséges nyomáson, 1000 °C hımérsékleten lassú
áramlással finoman eloszlatott vassal megtöltött üvegcsövön hajtott át, és a távozó gázból kioldotta
az el nem bomlott NH3-t, és megmérte annak mennyiségét. Az ammóniától mentes, a disszociáció
folyamán keletkezett N2-t és H2-t gázelegyet másik, hasonló katalizátorral töltött csıben reagáltatta,
és megmérte a keletkezett NH3 mennyiségét. Eredményül mindkét esetben 0,001 tf% NH3 gáz
koncentráció adódott. Ez a kísérlet arról tett bizonyosságot, hogy a vizsgált reakcióban a vas
katalizátor hatást fejt ki. Másrészt a kísérlet adataiból – ha csak közelítı pontossággal is –
alátámasztható volt a hımérséklet reakcióegyensúlyt befolyásoló hatása is. Számítások szerint 327
°C-on az egyensúlyi összetételő gázelegynek 8,7 tf%-a, míg 637 °C-on csak 0,21 tf%-a tartalmaz
ammóniát. Kisebb hımérsékleteknél Habernek eleinte nem sikerült a számítás adatait kísérletekkel
ellenıriznie, mert nem talált alacsonyabb hımérsékleten is hatékonyan mőködı katalizátort. 1907
májusában a Bunsen társaság ülésén Nernst azt ajánlotta Habernek, hogy próbálkozzon nagy
nyomást alkalmazva az egyensúlyi gázelegy összetételének vizsgálatával. Igaz, Nernst adatai a
technikai megvalósítás lehetısége számára eléggé lehangolóak voltak, mert csak azt mutatták, hogy
50 bar nyomáson 600 °C feletti hımérséklet szükséges ahhoz, hogy N2-H2 elegyekbıl 0,9 %-os
konverzióval képzıdjön ammónia. Haber olyan laboratóriumi berendezés megszerkesztésére
összpontosította energiáját, amelyben nagy nyomáson, körfolyamatban áramoltatja a gázelegyet, a
keletkezett ammóniát hőtéssel cseppfolyósítja, és az át nem alakult gázelegyet visszajuttatja a
reakciótérbe. Munkatársa Le Roosignol nagy segítségére volt a készülék megszerkesztésében. 1908
tavaszán a Badische Anilin und Soda Fabrik (BASF) támogatását is megszerezte Haber munkája
számára, és már októberben bejelentette elsı szabadalmát. Ebben hangsúlyozta a szintézis nagy
nyomáson történı megvalósítását, az át nem alakult N2-H2 szintézis gázelegy folyamatos
reakciótérbe történı visszavezetését, és az ammóniának a körfolyamaton belüli nyomás csökkenése
nélkül történı eltávolítását. Haber kutatásai ezt követıen hatásosabb katalizátor alkalmazására
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irányultak. Az Ozmiumot 175 bar nyomáson és 550 °C hımérsékleten hatásos katalizátornak
találta, alkalmazásával 8 %-os NH3 koncentrációt tudott elérni. Késıbb az olcsóbb karbamid
tartalmú uránt az ozmiummal egyenértékőnek találta. Ezzel a kísérleteit lezártnak tekintette és
1910-ben eljárását átadta a BASF-nek.
A vállalatnál a szintézissel Karl Bosch foglalkozott. Bosch elsı kísérleti üzemét, amely a
Haber féle laboratóriumi készüléket utánozta, erıdszerő épületben helyezték el. 1910 júliusában
már néhány palack folyékony ammóniát termeltek, de Bosch munkatársait arra ösztönözte, hogy az
ozmium és urán katalizátorok helyett a vas katalitikus hatásának javításával kísérletezzenek.
Rövidesen felismerték, hogy bizonyos alkalikus aktivátorok adagolásával az ammóniát csak kis
mennyiségben képezı vas katalitikus aktivitása és élettartalma megnövekszik. Egyúttal rájöttek az
ammónia szintézis egyik alapvetı fontosságú feltételére is, a kontaktmérgektıl mentes reakciótérés gázok biztosításának szükségességére. Nemcsak a katalizátornak és a hozzá kevert
aktivátoroknak kellett mindennemő S-, Si-, P- szennyezıdésektıl, valamint alacsonyabb
hımérsékleten olvadó fémszennyezıdésektıl is mentesnek lenni, de ezeket és CO nyomokat a gáz
sem tartalmazhatta. Egy Svédországból származó magnetit redukálásával kitőnı minıségő
katalizátort sikerült elıállítaniuk, aminek alapján kidolgozták a nagy sőrőségő, de mégis lyukacsos
szerkezető katalizátor készítésének technológiáját.
A nagyobb aktivitású katalizátor kidolgozása azonban csak egy feltétel volt az ammónia
elıállítás üzemi megvalósításához. Annak eléréséig még számos probléma várt megoldásra,
legfontosabb ezek közül:
•

egy eljárást kellett kidolgozni nagy mennyiségő, olcsó, és tiszta hidrogén - nitrogén
szintézis gázelegy elıállítása céljából. Az erre vonatkozó technológiai megoldást (az
elızı, 8. fejezetben mutattuk be).

•

ki kellett fejleszteni az ammóniaszintézis megvalósítására alkalmas nagynyomású
berendezést.

Ebben az idıben a közönséges lágyacél volt az egyedül rendelkezésre álló szerkezeti anyag,
amely alkalmas lehetett a szintézisreaktor nyomásállósága szempontjából. A lágyacél reaktorcsı
alkalmazása azonban alig 80 üzemóra után fölrepedt, használhatatlanná vált. Kiderült, hogy a forró
gázelegy hidrogénje bediffundál az acélba, és ott a szilárdságát biztosító karbamid-szenet metánná
alakítja, azaz végeredményben nyomást nem álló, szénszegény vassá bontja az acélfalat. A
problémát úgy oldották meg, hogy a lágyvas csıbe egy soros béléscsövet helyeztek, amelynek nem
volt célja a nyomásállóság, viszont ellenállt a hidrogén dekarbamizáló hatásának. Azt a kevés
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hidrogént, ami átdiffundált a béléscsövön, a lágyvas csövön fúrt néhány lyukon keresztül vezették a
szabadba. A késıbbiek során sikerült olyan megoldást találni, ahol a reaktorcsövet a belépı hideg
gázelegy hőtötte le. Nehézséget jelentett továbbá a megfelelı hıcserélı kialakítása, a belépı gáz
kívánt reakcióhıfokra történı felmelegítésére, és a kilépı gáz lehőtésére.
A problémát a hıcserélınek a reaktor alsó részébe történı helyezésével oldották meg. A másik
problémát a reaktor indítása jelentette, mivel a gázelegyet elı kell melegíteni, addig, amíg a reakció
elég hıt termel a reaktor autoterm fenntartásához. Ezt a szintézisgáz elégetésével, vagy forró
füstgázzal történı belsı főtés alkalmazásával oldották meg, ami azonban a készülék fal
deformálódását, és az illesztési helyek szétszakadását eredményezte. A problémát a hidrogénnek a
konverterbe történı elégetésével oldották meg, levegıt fúvatva a központi csıbe és a begyújtást egy
elektromos főtıspirállal végezték.
1912-ben a németországi Oppauban üzembe helyezték az elsı 30 tonna/nap kapacitásúra
tervezett üzemet. Az hogy az eljárás világszerte elterjedt és aránylag rövid idın belül fontos iparrá
fejlıdött, magának a szintézis technológiájának volt köszönhetı, Volt ugyanis két lényeges
tulajdonsága, ami az eljárás korszerőségét jelentette. Az egyik az ammónia szintézis viszonylag kis
költsége. Magának a szintézisnek a költsége az össztermelési költségnek csak kis hányadát adta,
míg a nyers szintézisgáz elıállítása, tisztítása és a kompressziós energia az összes termelési költség
90 %-át tette ki.
A szintézis technológiájának másik jelentıs elınye a technológia mőszaki színvonala volt. Ez
abban nyilvánult meg, hogy minıségi követelményei felülmúlták azt a színvonalat, amit a vegyipar
a növekvı mennyiségi igény mellett biztosítani tudott.
9.2.2. Ammóniagyártás a BorsodChem Zrt. jogelıdjénél a Borsodi Vegyi Kombinátnál
Mivel a borsodi régió egyetlen, jelenleg is mőködı ammóniagyártó kapacitással rendelkezı
vállalata a Borsodchem, történeti áttekintésünket az alábbiakban a Borsodchem-nél üzemelı
ammóniagyártási technológiák legfontosabb mérföldköveinek bemutatására korlátozzuk.
Az 1949. évi kormányhatározat elıírta egy 110 tonna/nap kapacitású ammóniát termelı gyár
létesítését Kazincbarcikán.
A szintézisgázhoz szükséges hidrogén elıállítását koksz alapú oxi-vízgáz bázisra építették ki.
Mind

a

gázelıállítót,

mind

az

ammónia szintézis

üzemet

a Vegyterv

tervezte.

A

kokszgenerátorokban elıállított nyers szintézisgázt kéntelenítették, CO tartalmát katalitikusan
konvertálták, vizes és rézlúgos mosással tisztították, majd a 6 fokozatú dugattyús kompresszorokkal
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300 bar nyomásra komprimálták. A gázt ezután 2 db egyenként 55 tonna/nap teljesítményő
konverterben ammóniává alakították. Az üzem építése 1950-tıl 1955-ig tartott. 1955 nyarán kezdte
meg a próbaüzemi termelést az ammóniagyártó rész. A termelt ammónia elégetésével nyert
salétromsavat ammóniával semlegesítve és mészkıporral keverve szemcsés mőtrágya készterméket
állítottak elı, amely 1955. augusztus 20-án hagyta el elıször a Borsodi Vegyi Kombinátnál (BVK)
területét.
1958-tól folyamatosan termelt az ammónia gyártósor. Ekkor már 3 db 55 tonna/nap kapacitású
konverter üzemelt. A folyamatos üzemelés beindítása után a mezıgazdaságban a mőtrágyázás egyre
nagyobb mértékővé vált. Tanulmányozták a bıvítés és a szintézisgáz elıállításának más
lehetıségeit. Elızetes tanulmányok alapján 1959-ben határozat született a BVK kapacitásának
megduplázására, és a bıvítés során a földgáz alapú szintézisgáz gyártás bevezetésére. 1959-ben a
szovjet GIAP technológia alkalmazásával megkezdıdött az atmoszférikus földgázbontó építése. A
bıvítés három év alatt készült el. 1962 végén elsı, majd 1963 elején a második atmoszférikus
földgázbontó egység próbaüzemeltetése kezdıdött meg.
A mőtrágyatermelés fokozása érdekében 1964-ben újabb döntés született az ammóniagyártás
bıvítésére, és a fejlesztésére. Ekkor kezdıdött meg a 2 db ICI technológiájú nyomás alatti
földgázbontó építése.
A nyomás alatti földgázbontók próbaüzemeltetése 1965-ben kezdıdött és 1966-tól mindkét
üzem folyamatosan termelt.
1970-ben újabb 200 tonna/nap kapacitású UHDE szintéziskör épült.
1981-ben felhasználásra került az atmoszférikus gázbontóban a Klór üzembıl érkezı
hidrogén. 1983-ban elkészült és megkezdıdött a próbaüzeme egy rézlúg regenerálónak, és egy
Nouvo Pignone gyártmányú óriáskompresszornak. Ez a rézlúg regeneráló szolgáltatta a Vállalat
területén elhelyezkedı Foszgén üzemnek a tisztított szén-monoxidot.
A BorsodChem Zrt. területén 1999-2000-ben megépült a Linde Hyco-1 üzeme (technológiát
lásd. 8. fejezet). A földgáz bontás feladata innentıl az Ammónia üzem feladatkörébıl kiesett, és
megkezdıdött a technológia oly módú átalakítása, mely során az ammónia gyártás gázelıkészítés
része leegyszerősödött a klór üzemben termelt hidrogén, illetve az alacsony nyomású nitrogén
keverésére, tisztítására, valamit komprimálására. Jelenleg ez a technológia üzemel a BorsodChem
Zrt. területén.
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9.3. A BorsodChem Zrt-nél mőködı Ammónia üzem technológiájának ismertetése
Az ammónia üzem jelenleg 200 tonna/nap kapacitással üzemel. A technológia úgy került
kialakításra, hogy az ammóniagyártáshoz szükséges alapanyagokat a társüzemek biztosítják, az
elkészült késztermék eladásra kerül. A termelt cseppfolyós ammónia egy részét a BorsodChem Zrt.
leányvállalata használja fel Cseh országban.
Technológiája alapvetıen 4. részre bontható, melyek a következıek:
1. gázelıkészítés
2. ammónia szintéziskör
3. ammónia tárolás, töltés
4. szalmiákszesz (ammónium-hidroxid) gyártás, tárolás, töltés
A legfontosabb technológiai egységeket a 9.3. ábrán látható blokkséma tünteti fel, amely
egységeket az alábbiakban részletesen is ismertetünk [24].

9.3. ábra: A BorsodChem Zrt-nél működő ammóniagyártás technológiájának blokksémája
9.3.1. Gázelıkészítés
Az ammónia elıállításához szükséges megfelelı arányú hidrogén : nitrogén szintézisgázelegynek elıírt tisztaságúnak kell lennie, emiatt a szintézist megelızıen a gázelegyen számos
tisztító, elıkészítı mőveletet kell végezni.
Az üzem a technológiai hidrogént egyrészt a Klór üzem felıl kapja, másrészt a Linde Hyco
technológiával mőködı CO-H2 szintézisgázt elıállító üzembıl. A technológiai nitrogén a
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cseppfolyós nitrogént elıállító Levegıszétválasztó Üzembıl származik. Ezeket a technológiákat a
8. fejezetben részletesen ismertettük.
•

A Klór üzembıl érkezı hidrogén alacsony nyomású (100-150 mbar), vízzel telített,
oxigénnel és argonnal, valamint higannyal minimálisan szennyezett.

•

A Linde Hyco üzeme felıl érkezı hidrogén kellı tisztaságú, harmatpontja -60 °C,

nyomása 18-22 bar.

•

A Levegıszétválasztó üzembıl érkezı nitrogén kellı tisztaságú, harmatpontja -40 °C,

nyomása 130-140 mbar.
A technológia elsı lépése tehát az alacsony nyomású gázáramok nyomásának fokozatos növelése,
amely mővelet kulcsberendezései a kompresszorok.
V-1 Puffer tartály
Az alacsony nyomású hidrogén, illetve az alacsony nyomású nitrogén egy kollektor vezetékbe
jut, mely közvetlenül kapcsolódik a V-1 jelő puffer-tartályhoz. A tartály feladata a mechanikai
szennyezıdések megkötése. A tartály aljában víz, illetve arra rétegezve olaj található. A kevert
gázelegy a tartály oldalán lép be, lehetıvé téve ezáltal a szennyezı komponenseknek a folyadékban
történı megkötıdését, a mechanikai szennyezıdések pedig megtapadnak az olajrétegen.
I, II NP kompresszor
A mechanikai szennyezıdésektıl megtisztított gáz egy közös szívó vezetéken jut el az I NP,
illetve a II NP jelő dugattyús kompresszorokba.
Az I és II. Nuovo Pignone gyártmányú gázkompresszorok fı feladata a Klórüzembıl
származó hidrogén és a Levegıszétválasztóból érkezı nitrogén 12-17 bar nyomásra történı
komprimálása. A komprimálás három fokozatban történik, minden henger kettıs mőködéső. A
kompressziós energiát 6000 V-os, 1600 kW teljesítményő szinkronmotor biztosítja. A
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komprimálás folyamán a közeg felmelegszik, és kenıolaj cseppeket is magával ragadhat. Emiatt
szükséges a fokozatok utáni csıköteges vizes hőtık beépítése. A nyomás növekedés és hőtés
együttes hatásaként vízcseppek is keletkeznek, ezért minden fokozati hőtı után víz- és
olajleválasztó szeparátor beiktatása szükséges.
A fokozatok közötti hőtık használatával megközelíthetı az izoterm-politropikus (állandó
hıfokon - állandó hıelvezetés) folyamat. A fokozatok közötti szeparátorok alkalmazásával pedig
megakadályozható a nagyobb mennyiségő folyadék bejutása a hengerekbe (az un. "folyadék
telítést, vagy folyadék ütést").
A dugattyús kompresszorok teljesítı képessége az egy óra alatt beszívott gázmennyiséggel
jellemezhetı, amelyet normál-állapotra vonatkoztatva a 9-2 képlettel számolhatunk:

(9-2)
ahol:
• Q (m3/óra) : egy I. fokozati dugattyú szállító teljesítménye,
•

i (=2): a tengely egy fordulatára esı szívások száma,

•

D (m): a hengerek belsı átmérıje (0,900; 0,610; 0,360),

•

s (m): a dugattyú löket hossza (0,360),

•

n (1/perc): a motor fordulat száma (328)

•

ß (<1): a szállítási hatásfok, vagyis a ténylegesen szolgáltatott gázmennyiség és a
lökettérfogat közötti arány (% /100)

Az I/A és az I/B hengerfejeken károstér-szabályozóval kb. 60-100 % között lehetséges változtatni
a gép szállítókapacitását. Ezeket visszaterhelésre, szabályozásra csak akkor célszerő használni, ha
túl kevés a szállítandó gáz mennyisége.
A káros tér nem más, mint a holtponton lévı dugattyú és a hengerfej közötti tér, amelynek
nagyságát minden esetben a dugattyú egy löket alatt megtett útjához tartozó teljes térfogat
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hányadosaként fejezzük ki. A káros tér nemcsak a holtpontban lévı dugattyú és a hengerfej
közötti távolságtól függ, hanem a gép konstrukciójától, a szelepek elhelyezésétıl is.
A kompresszoroknál fontos jellemzı az un. kompresszió viszony. A kompresszió viszony a
fokozatokból kilépı közeg nyomásának (abszolút nyomásokkal kell számolni!) és a fokozatba
belépı közeg nyomásának a hányadosa, maximális értéke: 3.
Az I. hengerekbıl a gáz max. 3,2 bar nyomáson a vizes hőtın és az olajleválasztón keresztül
kerül a II. fokozatba.
A II. hengerben a gáz kb. 6,0-10 bar-ra való komprimálása történik, majd vizes hőtın és
olajleválasztón keresztül jut a következı fokozatba.
A III. hengerben érhetı el a max. 17 bar végnyomás, ahonnan a vizes hőtın és olajleválasztón
halad át a nyomó kollektorba. Lehetıség van a III. fokozatból az I. fokozat szívóágába való
visszacsatolásra, esetleg biztonsági okokból a lángzárral ellátott lefúvatón keresztül a szabadba
történı kivezetésre. A III. fokozatból az I. fokozatba való visszacsatolás és a nyomás szabályzók
energia pazarló módon szabályozzák a szállított közeg mennyiségét, azaz a gép villamos
teljesítményét nem csökkentik, ennek ellenére szükség van rájuk a különbözı kompresszor
manipulációk alkalmával.
A III. fokozat után a már maximálisan 17 bar-ra komprimált gázelegyet cseppleválasztás
céljából szeparátorba vezetik.
Gáztisztítás
A kevert gáz hımérsékletét növelni szükséges, hiszen a gáztisztítás katalitikus körülmények
között magas hımérsékleten 200-300 °C-on történik. A robbanásveszély megelızése érdekében
folyamatosan figyelni kell a gázelegy oxigén tartalmát, ezért a szeparátor utáni szakaszban egy
oxigén elemzı készülék van beépítve. Megemelkedett oxigén tartalom esetén a gáz melegítéséhez
tartozó elektromos főtıtagokat ki kell kapcsolni, amíg a robbanásveszély elhárítása megtörténik.
A gázelegyet két hıcserélı köpenyterében és két elektromos főtéső gázmelegítıben 200-300
°C-ra melegítik, majd a szennyezı komponensek (Hg; O2 és CO) mennyiségének csökkentése
céljából katalizátorágyon vezetik keresztül.
VII. OK kompresszor
A megtisztított gáz a hıcserélık csıterében és egy vizes hőtın keresztül áthaladva legalább
35°C-ra hől le, majd egy biztosítószeleppel ellátott puffer edényen keresztül a VIIOK jelő
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óriáskompresszor szívóvezetékébe kerül, ahol összekeveredik a Linde Üzembıl érkezı nyomásés

mennyiségszabályozott

hidrogénnel,

ezáltal

beállításra

kerül

az

ammóniaszintézis

végbemeneteléhez szükséges 3 rész H2 : 1 rész N2 arányú gázelegy összetétel.
A VII.OK jelő kompresszor eredeti szállító kapacitása 50000 Nm3/h. Az ammónia
termelés termelési volumenének csökkentése során a kompresszor szállítókapacitását az eredeti
felére csökkentették (25000 Nm3/h).
A kompresszor adati:


meghajtó motor névleges teljesítmény: 8,2 MW



felvett energia 50%-os szállítóteljesítmény esetén: 2-3 MW (max. 7,8 MW)



fordulatszám: 333/perc



Indukciós, 3 fázisú, 18 pólusú, 50 C/S-D3 típusú szinkron motor.



A komplett berendezés összes tömege: 140000 kg

A gép az I. szívó kollektorból 12-17 bar nyomáson kapja a betáplálandó anyagáramot, amely az
I. szívó légüstön át kerül a kompresszor I. fokozatába. Az I. hengerbıl a gázelegy az I. fokozati
nyomó légüstön, hőtın és olajleválasztón keresztül jut a II. fokozati hengerekbe, majd innen a II.
fokozati nyomó légüstön, hőtın és olajleválasztón át a III. fokozatba kerül, ahonnan max. 300 barra való komprimálás után, a III. fokozati nyomó légüstön, hőtın és olajleválasztón át jut a
szintéziskörbe.
A kompresszor teljesítıképessége ebben az esetben is az elızıek során ismertetett, dugattyús
kompresszorokra általánosan érvényes 9-2 képlet szerint számítható.
A kompresszor teljesítményét a Hydrocom rendszer szabályozza oly módon, hogy a rendszer
számítógéptıl információt kap az I. fokozati szívónyomás alapjelérıl, amely alapján a II. és a III.
fokozat terhelése a beállított program szerint automatikusan beáll a megfelelı értékre. A Hydrocom
rendszer egy hidraulika szivattyúból, a szívószelepekre épített hidraulikus szelepkitámasztó
munkahengerekbıl és az összehangolást végzı központi egységbıl áll. A szinkronizáláshoz
szükséges impulzust, mint információt a fıtengely helyzetérıl, egy a fımotor tengelyéhez szerelt
jeladótól kapja, amely alapján történik a megfelelı ideig tartó szelepkitámasztás minden
szívószelepnél.
9.3.2. Ammónia szintéziskör
Amint az a 9-1 reakcióegyenletbıl kitőnt, az ammóniaszintézis reakciója mólszám
csökkenéssel és hı fejlıdéssel jár. Így a reakcióegyensúlyt a nyomás növelése és a hımérséklet
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csökkentése a felsı nyíl irányába tolja el. Mivel a nagy nyomás és a magas hımérséklet sem
elegendı ahhoz, hogy a reakció a felsı nyíl irányába számottevı mértékben lejátszódjon, ezért
katalizátort alkalmazása szükséges.
A katalizátor fı alkotóeleme a vas, ezen kívül a katalitikus hatás javítása céljából tartalmaz
még kis mennyiségő SiO2-ot, Al2O3-ot és K2O-ot.
A reakció exoterm, azaz hıtermelı. 1 mól ammónia képzıdését 46.22 KJ hıfelszabadulás
kíséri. A hımérséklet emelésével a keletkezı ammónia az alsó nyíl irányában bomlik, ezért elınyös
lenne a reakciót alacsony hımérsékleten lefolytatni. Alacsony hımérsékleten viszont a reakció
sebessége kicsi. A gyakorlatban legelterjedtebben az ammónia szintézist 280-300 bar nyomáson, és
450-520°C hımérsékleten végzik. Az ammónia képzıdés mértéke azonban még ezen paraméterek
biztosítása mellett is igen alacsony. Egyensúlyi állapotban (végtelen hosszú idı alatt és tökéletesen
tiszta gáznál) 280-300 bar nyomáson, és 450-520 °C hımérsékleten kb. 30 %-os az átalakulás.
Mivel üzemi körülmények között az egyensúlyi reakció nem valósítható meg, az átalakulás mértéke
ennél az értéknél is jóval alacsonyabb. Ezért a reakciótérbıl kilépı gázkeveréket, amelynek
ammónia tartalma 15-22% között változik, ammónia mentesíteni kell, és az át nem alakult H2-N2
gázkeveréket újra vissza kell vezetni a reakciótérbe. A recirkuláltatott szintézisgázhoz a képzıdı
ammónia mennyiségének megfelelı mennyiségő friss gáz pótlása szükséges. A termelés
folyamatossága tehát úgy biztosítható, hogy a keletkezett, illetve leválasztott ammóniának
megfelelı friss gázt folyamatosan kell pótolni, és a leválasztott ammóniát folyamatosan el kell
eltávolítani a körfolyamatból (szintéziskör). Ahogy azt már említettük, az ammónia konverterben a
szintézisgáznak csak 15-22%-a alakul át ammóniává. A 9.4. ábra szemléletesen mutatja, hogy a
keletkezı ammóniát a nyomás csökkentése nélkül hőtéssel kondenzálják.

9.4. ábra: Az ammóniaszintézis elvi folyamatábrája
A rendszerbe adagolt friss szintézisgáz összetételét a 9-1. táblázat tünteti fel:
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9-1. táblázat: Az ammóniaszintézis-körbe adagolt friss gázelegy átlagos összetétele

A metán és az argon a reakcióban nem vesz részt, hanem fokozatosan feldúsul a cirkuláció
során és visszaszorítja az ammónia keletkezését.
A megtermelt gázalakú ammóniának a szintézisgáztól való eltávolítására legalkalmasabb
módszer a hőtés. De mivel hőtéssel sem lehet a gázelegy ammónia tartalmát maradéktalanul
lekondenzáltatni, ezért a konverterbe visszacirkuláltatott gáz mindig tartalmaz ammóniát. A
cirkuláltatott gázelegy térfogat százalékos összetételét a 9-2. táblázat foglalja össze.
9-2. táblázat: Az ammóniaszintézis recirkuláltatott gázelegyének átlagos összetétele

Általában a szintéziskörben az inertgáz-tartalom maximális mértéke 12-13% lehet, amely
szintet lefúvatással lehet tartani. A BorsodChem jelenleg mőködı ammóniagyártási technológiája
inertgáz tartalom szempontjából csaknem ideálisnak mondható, hiszen ahogy a 9-1. és 9-2.
táblázatok is mutatják, a hidrogénen és nitrogénen kívül inert tartalom gyakorlatilag nincs a gázban,
ezért lefúvatásra sincs szükség a szintéziskörbıl. Ezért, és az alacsony terhelési szint miatt a
szintéziskör nyomása 120-300 bar között tartható.
Az ammónia szintézis technológiájának legfontosabb mőveleti egységeit a 9.5. ábra mutatja
be.
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9.5. ábra: Az ammóniaszintézis technológiájának fontosabb műveleti egységei
A friss szintézisgáz az óriáskompresszor III. fokozatából érkezik a szintéziskörbe. Nyomása
100-300 bar, hımérséklete 30-40 °C.
A gázelegy egy olajszőrın áthaladva olajszennyezıdéseitıl megtisztítva, egy frissgázmennyiség szabályzó szelepen keresztül kapcsolódik a cirkulációs gázáramba, a kondenzátor és
szeparátor között.
A szintézis gázelegy ezután a szeparátorba kerül, ahol a lekondenzálódott NH3 cseppek
leválnak, mely a szeparátor alján cseppfolyós formában győlik össze. A gázelegy a szeparátorból
kilépve két turbó keringetı kompresszorba kerül. A keringetı kompresszor a szintézisgáz
cirkulációját biztosítja a rendszerben. Egy keringetı kompresszor 18,3 bar nyomáskülönbséggel
85000 Nm3/h gázmennyiséget képes szállítani.
A turbókompresszorból kilépı gáz hımérséklete a kompressziós munka miatt 5-10 °C-al
magasabb, mint a szeparátor hımérséklete, ezen a hıfokon lép be a hıcserélıbe, ahol max. 220°Cra elımelegítik, majd a fıszelepen keresztül belép az ammónia konverterbe, melynek szerkezeti
kialakítását a 9.6. ábra mutatja be.
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9.6. ábra: Az ammónia-konverter szerkezeti felépítése
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A fıszelep elıtti és a hıcserélı elıtti vezetékszakaszon (tulajdonképpen a hıcserélı
kerülıjében) találhatók az un. "hidegági" lecsatlakozások a hidegszelepek. Az itt elhelyezett
szelepekkel lehet megfelelıen beállítani a konverter rétegeinek hımérséklet-szabályozására beadott
gáz mennyiségét. A fıszelepen keresztül belépı gáz a konverter belsı része és a nagynyomású
köpeny között halad a köpeny hőtése céljából. A gáz lefelé haladva alul lép be a konverter belsı
részben lévı hıcserélıbe, itt a III. katalizátor rétegrıl kilépı gáz elımelegíti, majd egy központi
csıben halad fölfelé. Ebben a központi csıben van elhelyezve a villamos főtıtest, amely felfőtéskor
van bekapcsolva. A gáz a központi csı felsı végétıl visszafordulva egy keverıkamrában keveredik
a beadott hideg gázzal és hımérséklete a keveredés után max. 450-470°C. Ezután érkezik az I.
katalizátor rétegre, ahol az ammónia képzıdés egy része megtörténik miközben hımérséklete max.
510-520°C-ra emelkedik. Az I. katalizátor rétegrıl kilépve egy keverıtérben keveredik a beadott
hideg gázzal és max. 470°C-ig hől, majd belép a II. katalizátor rétegre. Itt az ammónia képzıdése
tovább folytatódik, miközben hımérséklete max. 500-505°C-ra emelkedik. A katalizátor réteg utáni
keverıtérben azután ismét keveredik beadott hideg gázzal és hımérséklete max. 480°C lesz. A III.
katalizátorrétegen befejezıdik az ammónia képzıdése, ahonnan max. 500 °C-on lép ki a gáz, és
belép a konverter alján elhelyezett hıcserélıbe, ahol elımelegíti a konverterbe belépı gázt és max.
350 °C-on elhagyja a konvertert.
A meleg gázok hıjét a hıértékesítı kazánban 4 bar-os gız termelésére hasznosítják. A kazán
több párhuzamos síkban fekvı csıkígyókból álló köteget foglal magába, a csıkígyók egy belépı és
kilépı győjtıidommal vannak összehegesztve. Az egész köteg kazántápvízzel van elárasztva.
A hıértékesítı kazánból max. 250 °C-on lép ki a gázelegy, majd belép a külsı hıcserélıbe,
ahol elımelegíti a turbókompresszorból érkezı gázt és eközben lehől kb. 60°C-ra. Ezen a
hımérsékleten lép be a kondenzátorba, ahol a levegı hımérsékletétıl függıen kb. 30-35°C-ra hől
le, és a képzıdött ammónia lekondenzálódik belıle.
A kondenzátorok után a szintézis gázelegy és a levált cseppfolyós ammónia a friss gázzal
keveredve belép a szeparátorba és ezzel zárul a cirkulációs kör.
9.3.3. Ammónia tárolás, töltés
A szintéziskör által termelt cseppfolyós ammónia az elosztó állomásra kerül, ahol tárolásuk
gömbtartályokban történik. Innen történik a fogyasztók kiszolgálása.
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A gömbtartály mőszaki adatai:
•

átmérı: 7850 mm

•

falvastagság: 24mm

•

térfogat: 250 m3

•

engedélyezett nyomás:16 bar

•

tölthetı max. térfogat:(80%): 200m3

A cseppfolyós ammóniát fogyasztók a vállalat területén:
-

a szalmiákszesz gyártás,

-

egyéb, BorsodChem területén történı felhasználás: Framochem Kft, VCM Üzem, TDI
Üzem részére elpárologtatás

Az Ammónia üzemben termelt cseppfolyós ammónia forgalmazása tartálykocsikban történik. Erre a
célra az üzem területén közúti és vasúti töltı, lefejtı helyek vannak kialakítva. A töltés, lefejtés,
átfejtés során mindig a fogadó és tároló tartályok gázterének nyomáskülönbsége szolgáltatja a
hajtóerıt.
9.3.4. Szalmiákszesz (ammónium-hidroxid vizes oldat) elıállítás
Az ammóniagáz a vízben nemcsak egyszerően oldódik, hanem a vízzel reakcióba is lép (9-2
reakció).

Az ammónia nagyobb része ammónium-hidroxid alakjában van a vízben oldva. Az
ammónium-hidroxid azonban tisztán nem állítható elı, csak formálisan tekinthetı létezı
vegyületnek. E felfogás helyes voltát bizonyítja az ammónia-oldat kémiai viselkedése, amely a
vízoldható fém-hidroxidokéhoz igen hasonló, mivel a savakat a lúgokhoz hasonlóan ammóniumsókká semlegesíti, ill. a fém-sók oldatából leválasztja az illetı fém-hidroxid csapadékot. Az
ammónia-oldat az elektromosságot vezeti, az ammónium-hidroxid ugyanis disszociált formában van
jelen a vizes oldatban. Ebbıl adódik az ammónia-oldat lúgos kémhatása is. Az ammónium-sókat az
alkáli-hidroxidok bontják, miközben az anionnak megfelelı alkáli-só és ammónium-hidroxid
keletkezik, amely utóbbi rögtön (egyensúlyi folyamatban) elbomlik ammóniára és vízre (9-3
reakció).
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Az ammónia nagy része az oldatból a levegın elég gyorsan elillan, huzamos forralással pedig a
vízbıl tökéletesen kiőzhetı.
Az ammónia és víz reakciója térfogatcsökkenéssel és hıfelszabadulással jár. Mivel egyensúlyi
reakcióról van szó, a nyomás növelése és hımérséklet csökkentése az egyensúlyt NH4OH
keletkezése felé tolja el. A vezetıképességi mérésekbıl arra lehet következtetni, hogy az oldott
ammóniának csak egy része van jelen ammónium-ionok [NH4+] formában, a másik része fizikailag
oldódik a vízben.
Mivel az ammónia vízoldhatósága viszonylag magas, a vegyipari gyakorlatban gazdaságosabb
az NH4OH-ot nem tiszta ammóniából, hanem ammóniát tartalmazó hulladékgázokból elıállítani.
Az elızıek értelmében, a hulladékgáz tisztítása során a gázban visszamaradó ammónia tartalom
annál kisebb, minél nagyobb nyomáson és minél alacsonyabb hımérsékleten végzik a mosást.
A gyakorlatban a hulladékgázok ammónia mentesítését töltetes, vagy tányéros mosótoronyban
valósítják meg. Ha az elsıdleges cél a hulladékgáz teljes ammóniamentesítése, akkor a mosást
célszerő két lépcsıben megvalósítani. Az elsı lépcsıt - az un. durva mosást - töltetes, a másodikat a finom mosást- tányéros mosótoronyban célszerő végezni. A hımérséklet megfelelı értéken tartása
érdekében az ammónia oldásakor felszabaduló hıt folyamatosan el kell vezetni.
Az ammónia vízben való elnyeletésével kapcsolatos egyes fizikai tulajdonságokat a 9-3.
táblázat tartalmazza.

9-3. táblázat: Az ammónia vízben történő oldhatóságának fontosabb jellemzői
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A technológiai folyamat ismertetése
Az Ammónia üzemben keletkezı ammónia-tartalmú hulladékgázok (szintézisköri lefújt
gáz, expanziósgáz, közúti és vasúti tartálykocsik lefújt gázai) egy puffer tartályban győlnek
össze kb. 20 - 90 tf% ammónia tartalommal, max. 8 bar nyomáson. Az ilyen magas ammónia
tartalmú gáz környezetvédelmi szempontból sem engedhetı a szabadba, továbbá ebbıl az
anyagáramból egy viszonylag egyszerő technológiával értékes terméket is kaphatunk. Az
érvényben lévı szabványnak megfelelı minıségő ammónium-hidroxid oldat (vagy más néven
szalmiákszesz) elıállításával ugyanis a piacon jól értékesíthetı termék nyerhetı.
Az ammónia tartalmú gáz a puffer tartályból egy mennyiségmérın keresztül egy töltetes
torony alján kerül bevezetésre. Ha kevés ammónia tartalmú gáz áll rendelkezésre, a
szalmiákszesz-gyártás szakaszosan is történhet. De ha a piaci igények úgy diktálják, ha több
termékre van szükség, akkor cseppfolyós ammóniával megnövelhetı a termelés az
ammóniatartalmú gázok mellett, vagy helyette. Azaz, ha esetleg az üzemben nincs
ammóniatermelés és lefújt gáz, akkor cseppfolyós ammóniából is lehet szalmiákszeszt termelni.
A töltetes torony belépı csonkja fölötti tartórácson 2,4 m3 25 mm átmérıjő, saválló
Raschig-győrő van elhelyezve. A torony tetején kilépı ammóniamentes gáz nyomásszabályzón
keresztül távozik. A toronyban max. 3,5 bar nyomást lehet tartani a kilépı gázvezetéken
keresztül. A víz 5-6 bar nyomáson lép be a rendszerbe. Szivattyúkkal állandó cirkuláció
fenntartása szükséges a készülék alja és teteje között. A reakcióhı elvonására beépített
hıcserélı szolgál, amelyet cirkulációs hőtıvízzel hőtenek. Az abszorpció során 24-28 tömeg %os ammónium-hidroxid oldat állítható elı.
A mosótoronyban felhasznált víz a kondenzvíz hálózatból származik, mely hıcserélıkön
keresztül kerül bevezetésre az abszorpciós oszlop tetején.
A terméket a szivattyú nyomóágából, a hőtı utáni szakaszból automatikus szintszabályzó
saválló tárolótartályokba expandáltatja.
A technológia termelési kapacitása max. 5-6 m3/h lehet. A berendezésben fenntartott max.
3,0 bar nyomásra az egyensúlyi reakció termék irányába történı eltolása miatt van szükség.
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10. A SALÉTROMSAVGYÁRTÁS
Lektor: Gömze Andreas technológiai vezetı, Borsodchem Zrt., Salétromsav Üzem
10.1. A salétromsav legfontosabb tulajdonságai
A salétromsav tiszta állapotban színtelen, szúrós szagú, maró folyadék. 84°C-on bomlás
közben forr. Vizes oldatának fagyáspontját az összetétel függvényében a 10.1. ábra mutatja.

10.1. ábra: Salétromsav-víz elegy fagyáspont diagramja

A salétromsav-víz elegy sőrőségének alakulását az összetétel függvényében a 10.2. ábra mutatja be.
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10.2. ábra: Salétromsav-víz elegy sőrősége

A salétromsav napfény hatására a 10-1 reakcióegyenlet értelmében bomlik.

Az ilyen savat a keletkezett nitrogén-dioxid sárgásvörösre színezi.
A híg salétromsavra a savas hatás a jellemzı, míg a tömény savnál az oxidáló tulajdonság lép
elıtérbe. A tömény salétromsav a kevésbé nemes fémeket, így pl. a vasat, krómot, alumíniumot, ónt
nem támadja meg. A híg salétromsav e fémeket igen gyorsan oldja.
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FIGYELEM!
 A szerves anyagokat a tömény salétromsav gyorsan elroncsolja. A főrészpor a meleg
tömény salétromsavtól könnyen lángra lobban.
 A tömény salétromsav a bırön rövid ideig tartó behatásra is sárga foltot idéz elı, minthogy
annak

fehérjeanyagával

jellegzetes

nitro-termékeket

ún.

xantoproteineket

képez

(Xanthos=sárga). Hosszabb behatásra fájdalmas és nehezen gyógyuló sebeket okoz.
 A megfelelı védıfelszerelések használata kötelezı!
10.2. A híg salétromsav gyártás technológiája
A jelenkorban használt gyártástechnológia, az ammóniának platina katalizátor melletti
nitrogén-oxidokká történı oxidációja, majd a nitrózus gázoknak vízzel való elnyeletése. Ezt a
kísérletet elıször 1838-ban Kulman hajtotta végre, amibıl ekkor még nem vált piaci termék, mivel
az ammónia, pontosabban a belıle elıállított salétromsav túl drága volt a chilei salétrom (NaNO3)
telepekbıl gyártott salétromsavhoz képest (10-2 reakció).

Az ammónia katalitikus elégetésének iparban alkalmazott technológiáját végül Ostwald
dolgozta ki 1904-ben. Az Ostwald-féle salétromsav elıállításnak kedvezett az 1920-as évektıl
kezdıdı,

a

légköri

eredető

nitrogénbıl

és

a

hidrogénbıl

történı

Haber-Bosch-féle

ammóniaszintézis területén megmutatkozó fejlıdés, mivel ez jelentısen csökkentette az ammónia
elıállítási költségét. Az elsı Ostwald-féle eljárással mőködı üzemet 1906-ban indították be
Németországban. Azóta az eljáráson számos javítást, tökéletesítést hajtottak végre. A jelentısebb
mérföldkövek a következık voltak:
 nagyobb mérető ammónia égetı egységek bevezetése,
 finom szövető platina-ródium katalizátor alkalmazása az Ostwald-féle platina háló helyett,
 reakcióhı visszanyerése gız, vagy elektromosság fejlesztése céljából.
 a szerkezeti anyagok gyártásának fejlıdése lehetıvé tette erıs, nagy hatékonyságú,
rozsdamentes acél berendezések készítését, amelyekben így hatékonyabbá vált a nitrogénoxidok nyomás alatti, vízzel való elnyeletése. Ezáltal csökkenteni lehetett az abszorbciós
készülékek méreteit és költségét is.
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10.2.1. Az Ostwald-féle salétromsavgyártás technológiája
Az Ostwald-féle salétromsavgyártás alapvetıen az alábbi lépésekbıl áll:
1. az ammónia levegıvel történı katalitikus oxidációja nitrogén-monoxiddá,
2. a nitrogén-monoxid tovább oxidálása nitrogén-dioxiddá és/vagy dinitrogén-tetroxiddá,
3. nitrogén-oxidok abszorpciója vízzel, melynek eredménye a salétromsav.
Az ammónia oxidációja
Az ammónia levegıvel történı, platina katalizátor melletti oxidációja a választott
technológiától függıen 500-900 °C-on történhet. A reakció során a betáplált ammónia nitrogénmonoxiddá alakul át (10-3 reakció). Ezzel párhuzamosan az ammóniából nemkívánatos
melléktermék, nitrogén (10-4 reakció) és dinitrogén-monoxid (10-5 reakció) is képzıdik.

A platina katalizátoron az ammónia oxidációja 145 °C-on megkezdıdik és 330 °C-on már nitrogén-

monoxid is képzıdik, de ilyen kis hımérsékleten fıleg nitrogén és dinitrogén-oxid keletkezik. A
hımérséklet növelésével a nitrogén-monoxidot eredményezı 10-3 reakció lép fokozatosan elıtérbe.
Figyelembe véve azt is, hogy a hımérséklet növelésével a platina veszteség is nı, az ammónia
égetés optimális hımérséklete atmoszférikus nyomáson 800-840 °C, 7-9 bar nyomáson 880-930 °C.

Az oxidációs eljárást az alábbi módokon szabályozzák:
 homogenizált, tiszta ammónia/levegı keverék alkalmazása,
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 a teljes katalitikus térben egyenletes eloszlású kevert gázzal történı oxidálás magas
hımérsékleten
 gondosan tervezett katalizátor töltet a platina-háló fixen tartására
 speciális platina-ródium finom szövéső katalizátor alkalmazása
A folyamat jelentıs mértékő hı fejlıdésével jár, amit általában gızfejlesztésre és/vagy
áramtermelésre használnak.
Mőszaki szempontból az ammóniaégetés egyike a leghatékonyabb katalitikus eljárásoknak,
a maximálisan elérhetı konverzió 98%. A konverzió mértéke az ammónia-levegı arány
csökkenésével jelentısen csökken. A reakcióvezetés (tervezés) során fontos figyelembe venni, hogy
az ammónia és a levegı bizonyos arány-határok között robbanó elegyet képez. 20 °C-on az alsó

robbanási határ 15,4 tf%, a felsı 27,7%. A hımérséklet növelésével a robbanási határ kissé
szélesedik, a nyomás növelése 20 bar nyomásig gyakorlatilag nem változtatja meg a határokat [10].
A

gyakorlatban

elégetésre

kerülı

9,5-11,5

tf%-os

ammóniát

tartalmazó

elegy

nem

robbanásveszélyes, de az üzemvitel során ügyelni kell arra, hogy az ammónia koncentrációja ne
lépje túl a kritikus értéket.
Az átalakulási fok a katalizátor aktivitásán, az O2:NH3 arányon és a hımérsékleten kívül
nagymértékben függ a tartózkodási idıtıl, amely 10-5 - 10-4 s nagyságrendő.
A nagy gázsebesség – alacsonyabb tartózkodási idı – illetve a katalizátor elhasználódása
(elégtelen katalizátor mennyiség) esetén a nitrogén-monoxiddá történı ammónia átalakulás
csökken. Ekkor az ammónia mintegy megszökik, és mellékreakcióba lépve a nitrogén-monoxiddal,
nitrogén és víz keletkezik (10-6 reakció).

Ezzel ellentétben, ha túl alacsony az áramlási sebesség, vagy túl dús a katalizátorháló, a nitrogénmonoxid bomlása következik be. A magas hımérséklet ugyan kedvez az ammóniaégetésnek, de
csökkenti a konverzió mértékét.
A hirtelen megnıtt N2O szint a katalizátor szövet meghibásodását jelzi, ekkor az ammónia
visszaáramlására van lehetıség. Ennek lehetséges következménye lehet az ammónium-nitrát
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képzıdése.

Az

ammónium-nitrát

oldott

állapotban

nem,

viszont

szilárd

állapotban

robbanásveszélyes, ezért mindig ügyelni kell arra, hogy a készülékekben, csıvezetékekben az
esetlegesen képzıdı ammónium-nitrát ne tudjon kikristályosodni. Nagyon fontos feladat tehát a
katalízis lejátszódásának folyamatos figyelése (monitoringja), esetünkben a N2O képzıdés nyomon
követése, aminek alapján meghatározható a katalízis idıtartama.
Oxidációs katalizátor
Az ammóniaégetéssel kapcsolatos technológiai kutatások során számos katalizátort
kipróbáltak. Leghatékonyabbnak a ródiummal aktivált platina katalizátor bizonyult, gyakorlatilag
ma is ezt alkalmazzák (Davis 1929, DuPont). Az optimális ródium arány 5-10% között van mivel a
katalizátor felületén túlzott mértékben felhalmozódó ródium(III)-oxid csökkenti a katalizátor
aktivitást. A költségek csökkentése érdekében palládiumot is alkalmazhatnak a katalizátor
ötvözetekben. 5%-nyi palládium hozzáadásával még nincs jelentıs különbség a nitrogén-monoxid
kihozatalban, viszont ez költségek tekintetében elınyös, mivel a palládium sokkal olcsóbb, mint a
platina, vagy a ródium. A reakció során a platina és ródium egy része elpárolog (150-200 mg/t
salétromsav), ezért a legtöbb esetben visszanyerı rendszert telepítenek a katalizátor rendszer alá
(catchment system). Ez a rendszer az összes katalizátor veszteség 60-80%-ának a visszanyerését
teszi lehetıvé. Ha alacsonyabb reakcióhımérsékletet választunk (<800 °C), tiszta platina
katalizátort is lehet alkalmazni. Alkalmaznak még nem-nemesfém-oxidokat (pl. bizmut-oxid) is,
melyek szintén hatékonyan és szelektíven segíthetik a reakció lefolyását. A katalizátorok 1914-tıl
sőrőn szıtt/finom szövéső hálók voltak (10.3. ábra bal oldal).

10.3. ábra: Finom szövéső háló (bal oldal) és hurokszövéső háló (jobb oldal)

1993-tól bevezették a hurok-szövéső hálókat, melynek elınye az elıbbivel szemben, hogy
mechanikailag lényegesen rugalmasabb, valamint a hurkok miatt nyitottabb a szerkezetük, ami
megnöveli a fajlagos felületet, ezáltal a katalizátor hatékonyságát (10.3. ábra jobb oldal).
A katalizátor élettartamát a terhelés és üzemóra valamint az indulások és leállások száma döntıen
befolyásolják. A beépítendı katalizátor mennyiséget ezen adatok figyelembevételével kell
meghatározni.
Az üzemelés során az ammónia oxidációjára az alábbi tényezık gyakorolnak negatív hatást:
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 Kontakt mérgezés az ammónia égetésekor, ami a konverzió romlásához vezet. A kontakt
mérgek az ammóniával, a levegıvel, vagy a begyújtáshoz használt hidrogénnel kerülhetnek
a rendszerbe. Az alábbiak sem elemi, sem vegyületei formájában nem juthatnak a katalizátor
hálóra.


Nagyon erıs mérgek, egyenként nem lehet nagyobb a koncentrációjuk 0,001 ppmnél: P, As, Bi, nehézfémek: Cu, Mn, Zn, Cd, Au, Hg, Sn, U



Erıs mérgek, egyenként nem lehet nagyobb a koncentrációjuk 0,1 ppm-nél:
halogének, alkáli-fémek, a Fe-csoport elemei, S, Si, Sb

 Gyenge ammónia-levegı elkeveredés
 Nem kielégítı gázeloszlás a katalizátoron
Ezek a negatív hatótényezık az NO kitermelést mintegy 10%-kal képesek csökkenteni. Ezen
túlmenıen az égıfejben kialakuló lokális ammónia felesleg biztonsági kockázatot jelenthet, illetve a
katalizátorszövet túlhevülését idézheti elı. E hatások csökkentésére egyes üzemek mágneses
szőrıket használnak, hogy eltávolítsák az ammóniából a rozsdát, illetve statikus keverıket a jobb
elkeveredés elérése érdekében, valamint egy kiegészítı szőrést iktatnak be az ammónia/levegı
elkeverésénél. Az égıfejek gyakran tartalmaznak egy perforált lemezt, vagy méhsejt elosztású
elemekbıl álló rácsot a jobb eloszlás elérésére. A katalizátoron át történı gázáramlásnak állandó
sebességőnek kell lennie.
Nitrózus-gázok oxidációja és abszorpciója
A 10-3 reakcióban keletkezett nitrogén-monoxidot levegıvel tovább oxidálják nitrogéndioxiddá. A folyamat a 10-7 egyensúlyi reakcióegyenlet szerint megy végbe:

Az egyensúlyi állandó (10-1):

Az egyensúlyi reakció törvényszerőségeibıl következtetések vonhatók le az optimális üzemelési
paraméterek megállapítására vonatkozóan. A NO az oxidáció magas hımérsékletén nagy
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levegıfelesleggel sem alakul át nitrogén-dioxiddá, 100 °C alatt azonban oxigén jelenlétében a

reakció önként végbemegy. A reakció egyensúlya a nyomás növelésével és a hımérséklet
csökkentésével eltolható a felsı nyíl irányában. Ezt a megállapítást szemlélteti 1 és 8 bar nyomáson
a 10.4. ábra.

10.4. ábra: 10-7 egyensúlyi reakció átalakulási fokának változása a hőmérséklettel
A nitrogén-monoxid oxidációja a salétromsavgyártás három részreakciója közül a leglassúbb
folyamat, tehát sebességének növelése szoros összefüggésben áll a termelékenység növelésével.
Adott kiindulási gázelegy esetén a hımérséklet csökkentésével és a nyomás növelésével
csökkenthetı az adott oxidációs fok eléréséhez szükséges idı, vagyis növelhetı a reakció sebessége.
A nitrogén-oxidokat fıleg nitrogén-dioxid (NO2) formában tartalmazó nitrózus-gázok vízzel
történı elnyeletése során képzıdik a salétromsav. A bruttó folyamatot a 10-8 reakcióegyenlet
mutatja be.

Az ismertetett reakciósorban 2 mol NO2 alakul át salétromsavvá, miközben 1 mol NO2 nitrogénmonoxiddá redukálódik. A nitrogén-dioxid az adszorpciós tornyokban tehát úgy alakul át
salétromsavvá, hogy 1/3-ad része visszaalakul NO-dá. Ezt a nitrogén-monoxidot szintén oxidálni
kell (10-7 reakció). A kapott nitrogén-dioxidot reagáltatva vízzel, az szintén salétromsavat és
nitrogén-monoxidot eredményez (10-8 reakció). Ez a folyamat mindaddig folytatódik, míg a
nitrogén-oxidok vízzel teljes egészében el nem reagálnak salétromsavvá.
A salétromsav képzıdésének sztöchiometriáját a 10.5. ábrán szemléltetjük.
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10.5. ábra: A salétromsav-gyártás sztöchiometriája

Az ammónia elégetése során képzıdött nitrózus-gázt az abszorpció elıtt lehőtik (energiáját
hasznosításra kinyerik), és szükség esetén komprimálják. A folyamatban a nitrogén-monoxid egy
része nitrogén-dioxiddá, vagy dinitrogén-tetroxiddá oxidálódik, a nitrogén dinitrogén-oxiddá alakul
a 10-9, 10-10 és 10-11 reakcióegyenletek szerint.

A nitrogén-oxidok oxidációja csak gáz fázisban játszódik le.
A gázfázisban jelenlévı nagyszámú reakcióképes komponens is jelzi a savképzıdési
folyamat bonyolultságát (10.6. ábra).

10.6. ábra: A salétromsav gyártás abszorpciós lépése során lejátszódó reakciók
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A salétromsav képzıdésének legfıbb útja egy kétlépéses reakció, amely a folyadékfázisban
játszódik le. Elıször az oldott dinitrogén-tetroxid reagál a vízzel, melynek eredménye: salétromsav
és salétromossav (10-12 reakció):

A salétromossav ezt követıen disszociál salétromsavra, vízre és nitrogén-monoxidra (10-13
reakció):

A keletkezett NO a fázishatárokon áthaladva a gázba távozik.
Az abszorpció a savképzıdés szempontjából alapvetı folyamat, melyben a dinitrogén-tetroxid
transzportja szabályozó tényezınek tekinthetı. A kinetikai vizsgálatokban kapott egyensúlyi
állandók illetve reakciósebességi állandó értékek alapján megállapították, hogy a reakciógáz
magasabb NO2/N2O4 koncentrációi mellett alapvetıen a dinitrogén-tetroxid megy át egyik fázisból
a másikba, és reagál a vízzel, miközben salétromos- és salétromsav keletkezik. A salétromossav
disszociál, és a képzıdı nitrogén-monoxid visszalép a gázfázisba.
Ahhoz, hogy a nitrogén-dioxidot tökéletesen abszorbeálni lehessen, végtelen nagy
toronytérfogatra lenne szükség, ezért a gazdaságosság figyelembe vételével atmoszférikus
nyomáson 90-95%-os, nyomás alatti abszorpciónál pedig 96-99%-os hatásfok érhetı el.
10.2.2. Véggáz tisztítás/kezelés
Környezetvédelmi szempontból is kiemelt szerepe van a technológiában képzıdı, el nem
reagált nitrózus gázok hatástalanításának. A mai hulladékmentes technológiákban a nitrogénoxidokat alumínium-oxid hordozóra felvitt palládium-, platina-, esetleg ruténium alapú vagy
valamely nem nemesfém katalizátor rendszereken, redukáló sajátságú gáz jelenlétében nitrogénné
redukálják. A redukciót legtöbbször földgázzal végzik, de használható e célra hidrogén vagy
ammónia is. A metán tartalmú földgázzal végzett redukcióval nemcsak a nitrogén-oxidok, de a
véggáz oxigéntartalma is eltávolítható, ezért ez az eljárás nem szelektív. Az ammónia használatának
az elınye, hogy szelektiven csak a nitrogén-oxidokkal reagál.
Nitrogén-oxidok szelektív redukciója ammóniával
Hőtés elıtt a maradék nitrogén-oxidokat a katalitikus véggáz reaktorba vezetik, ahol
ammóniát adagolnak hozzá, majd homogenizálják az anyagáramot. A katalizátor jelenlétében a
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nitrózus gázok nitrogénné és vízzé redukálódnak A redukció szelektív, az alkalmazott katalizátor
vanádium-pentoxid (10-14 és 10-15 reakció).

Dinitrogén-oxid eltávolítás
Az ammónia oxidációja során mellékreakcióban keletkezı N2O erıs üvegházhatással rendelkezik,
ezért a kibocsátását nemzetközi egyezmények csökkenteni kívánják a jövıben. A véggáz N2O
tartalmának csökkentésére négy lehetıség áll rendelkezésünkre (10.7. ábra).

10.7. ábra: Salétromsav-gyártás lehetséges N2O mentesítési eljárásai

1.

Elsıdleges katalizátor

Léteznek olyan kialakítású és összetételő elsıdleges katalizátorhálók, melyeken kevesebb N2O
keletkezik. Ezen katalizátorokkal azonban csak 20-40% csökkentés érhetı el, és általában az
élettartam végéhez közeledve jelentısen megnı (kb. 2-3 szorosára) az N2O kibocsátás.
2.

Másodlagos katalizátor alkalmazása az égetı reaktorban

Ebben az esetben a reaktorba közvetlenül az elsıdleges katalizátor-háló alá helyezhetı katalizátor
végzi az N2O mentesítést. A másodlagos katalizátorok jó hatékonysággal csökkentik a véggázzal
kibocsátott N2O mennyiségét (70-90%), nem igényelnek külön reaktort, és segédanyagokat sem.
Ezek a megoldások rendszerint valamilyen inert hordozóra felvitt aktív réteget tartalmaznak. A
hordozó lehet rendezetlen töltet (pl. Raschig-győrős, vagy gömb-alakú töltetek) de lehet rendezett
töltet is (10.8. ábra).
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10.8. ábra: felül rendezetlen töltetek (Raschig-győrős balra és gömb alakú jobbra), alul rendezett
töltet másodlagos katalizátor alkalmazása esetén

A rendezett töltetek elınye a rendezetlen töltetekkel szemben, hogy a primer katalizátor hatásfokát
is növelik azzal, hogy javítják a reaktorban a gázeloszlást.
3.

Harmadlagos katalizátorok

A harmadlagos katalizátorok az elızıekkel ellentétben nem az égetıben, hanem egy különálló
reaktorban (rendszerint az NOx katalitikus véggáz-reaktorban) vannak elhelyezve. Ilyenkor az NOx
mentesítéshez használt ammónia mellett az N2O eltávolításhoz földgázra is szükség van. Ezen
megoldások elınye a közel 100%-os hatásfok.
4.

Üres tér

Ebben az esetben az égetı reaktorban az elsıdleges katalizátorháló alatt akkora üres teret hagynak,
ahol a forró gázkeverékben a keletkezett dinitrogén-oxidnak termikus instabilitása miatt elegendı
ideje van elbomlani, mielıtt a keverék eléri a hőtırendszert. Ez a módszer azonban megfelelı
mérető reaktort igényel (10-16 reakció).

10.2.3. A híg salétromsavgyártás technológiai kivitelezése
Az a módszer, amellyel a fent ismertetett folyamatokat végrehajtják, jellemzı a különbözı
salétromsav gyártási eljárásokra [19].
 Az egynyomásos (mono press) eljárásban az ammónia elégetése és az NOx elnyeletése
azonos nyomáson történik. Ez lehet közepes nyomású (2,3-6,0 bar), vagy magas nyomású
(7,0-11,0 bar) eljárás. Csak nagyon kevés olyan üzem van manapság, ahol mindkét lépésre
alacsony (1,0-2,0 bar) nyomást alkalmaznak.
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 A kétnyomásos eljárásokban (dual press) az abszorpciós nyomás magasabb, mint az
égetési nyomás. A modern kétnyomásos üzemekben az égetést 4,0-6,0 bar, az abszorpciót
9,0-12,0 bar nyomáson végzik. Jelenleg ezt tartják a legenergiatakarékosabb eljárásnak.
Elterjedtebb, hogy a salétromsavat a kétnyomásos (dual-press) rendszerben állítják elı. Ennek oka,
hogy az ammónia oxidációja alacsony nyomáson optimális, míg a magas nyomás a nitrózus gázok
abszorpciójának és a sav elıállításának kedvez.
A híg salétromsavgyártás elvi folyamatát a 10.9. ábra szemlélteti.
levegı

Kompresszió
szekunder
l evegı

primer levegı

ammónia

Égetés

nitrózus gáz

véggáz
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visszanyerés
nitrózus gáz

Gáz hőtés

nitrózus gáz
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technológiai
víz

Abszorpció

véggáz

Fehérítés

véggáz
híg salétromsav

Véggáz
kezelés

10.9. ábra: A híg salétromsavgyártás elvi folyamat ábrája

A híg salétromsavat legelterjedtebben a kétnyomásos (dual-press) rendszerben állítják elı. A
folyékony állapotban bevételezett ammóniát elpárologtatják és levegıvel összekeverik.
A levegı/ammónia keverék oxidációja az égetıben 5 bar nyomáson történik. Az oxidáció
katalitikusan valósítható meg irídiummal és ródiummal ötvözött platina katalizátor jelenlétében
(10.10. ábra).
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10.10. ábra: Ammónia oxidációs reaktor

A hımérséklet-optimumon csupán 0,0001 s-ig érintkezhet a gázelegy a katalizátorral, a rövid
kontakt tartózkodási idı biztosításával akadályozzák meg a gáz termikus disszociációját, vagyis
annak lassú vagy túlzott melegítését. Az ammónia égetési hımérséklete normál körülmények között
890 °C. Ahhoz, hogy az átalakulás mértéke 98%-os legyen, 800-900 0C-on kell dolgozni. Ezt a
hımérsékletet folyamatos termelésnél csak a levegı egy részének elımelegítésével lehet elérni. Az
oxidáció során termelt hı gızfejlesztésre fordításával és a nitrózus-gázoknak a véggázokkal való
hőtésével, illetve a véggáz expandálásával maximális energia-visszanyerés/konverzió érhetı el. Az
alacsony nyomású nitrózus-gázokat tovább hőtik, ezzel egyidejőleg a híg savat kondenzáltatják,
majd a gázfázist az NOx kompresszorban 12,16 bar nyomásra komprimálják. A nagynyomású (HP)
nitrózus gázokat ezután keresztáramú hıcserélın a véggázzal lehőtik, ahol a sav egy része
kondenzál, mielıtt az abszorberbe kerül. Az abszorberben az NO2 a vízzel reakcióba lép és
salétromsav keletkezik. Az abszorber kolonnában képzıdött salétromsav még nagy mennyiségben
tartalmaz oldott nitrózus-gázokat, amelyek elszínezik a savat. A termék savat szekunder levegıvel
fehérítik és a végfelhasználás elıtt lehőtik. Az elıállított salétromsav névleges koncentrációja 68
tömeg %. A kifehérített színtelen sav NO2 tartalma HNO2-ben kifejezve kisebb, mint 100 ppm
(tömegre vonatkoztatva). A véggáz az abszorbert kb. 35 °C hımérsékleten és 11,60 bar nyomáson
hagyja el. Az abszorberrıl távozó véggázt felmelegítik és az NOx tartalom csökkentése érdekében a
katalitikus véggáz reaktorba vezetik, ahol a nitrogén-oxidokat katalizátor jelenlétében ammóniával
redukálják.
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10.3. Tömény salétromsavgyártás
Az 10.2. fejezetben leírt technológiával maximum 68-69 tömeg%-os salétromsav állítható elı,
mivel a salétromsav és a víz ennél az összetételnél maximális (kb. 120 °C) forráspontú azeotrop
elegyet alkot (10.11. ábra).

10.11. ábra: Salétromsav-víz elegy gız-folyadék egyensúlyi diagramja

A tömény salétromsav elıállítására az iparban direkt vagy indirekt módszert alkalmaznak.
10.3.1. Direkt eljárások
A direkt eljárások a folyékony N2O4 gyártásán alapulnak, amely vegyület nyomás alatt
reagálva vízzel (híg salétromsavval), és az oxigénnel, tömény salétromsavat ad (10-17 reakció):

A HOKO-eljárás néven ismert technológiában a híg nitrogén-dioxid tartalmú gázokból tömény
salétromsavas (98 tömeg%) abszorpcióval távolítják el a nitrogén-dioxidot, majd melegítéssel
deszorbeáltatják és hőtéssel dinitrogén-tetroxiddá kondenzáltatják (forráspont 1 bar nyomáson 21,5
°C). A dinitrogén-tetroxidhoz híg salétromsavat adnak, és az elegyet nagy nyomás alatt (50 bar)
oxigénnel oxidálják. Mivel a 10-17 reakció exoterm, a reakcióhı következtében 70-90 °C-ra
melegszik a reakcióelegy, és 1-2 óra alatt gyakorlatilag minden víz elreagál. Az eljárás segítségével
98 tömeg%-os salétromsav állítható elı.
10.3.2. Indirekt eljárások
Az indirekt eljárásoknál a tömény, >98,5 tömeg%-os salétromsavat híg savból (50-68 tömeg%)
állítják elı savtöményítési eljárással. Az azeotróp összetétel miatt az eljárások a híg sav extraktív

295

desztillációján, illetve rektifikálásán alapulnak. Vízelvonó szerként kénsavat vagy magnéziumnitrátot alkalmaznak.
Kénsavas eljárás
A kénsavas eljárásnál a híg salétromsavat elımelegítik és kénsavval desztillálják. A kénsav
koncentrációja a folyamatban lényeges paraméter. A 10.12. ábrán látható, hogy az azeotróp pont 50
tömeg % kénsavtartalom felett tőnik el.

10.12. ábra: Salétromsav-víz elegy gız-folyadék egyensúlyának eltolódása kénsav hatására

Mőszaki és gazdaságossági okokból a kénsavas rektifikációs eljárás megvalósításánál min. 70 max.
85 tömeg%-os kénsavat használnak. A maximum oka, hogy 85% feletti töménység esetén hirtelen,
extrém módon megnı a gızfázisban levı kénsav koncentrációja (10.13. ábra), ami a
visszatöményítésnél jelentıs veszteséget és környezetterhelést okozna.

10.13. ábra: Kénsav-víz elegy gız-folyadék egyensúlyi diagramja

Ennél az eljárásnál a megfelelı töménységő forró kénsavat a kolonna fejrészébe táplálják be (10.14.
ábra).
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10.14. ábra: Salétromsav-töményítés általános folyamata

A kolonnának a salétromsav bevezetési pontja fölötti részét, amelyet kénsavval folyamatosan
öblítenek – ez a kénsav szempontjából refluxnak tekinthetı – rektifikáló szakasznak lehet nevezni.
A torony salétromsav bevezetés alatti része pedig sztripperként mőködik. A torony fenékrészét
óvatosan melegítik. A lefelé haladó, felhígult kénsavat, miután az elhagyta a torony alját, egy
vákuum alatt mőködı töményítıbe vezetik. A kénsav visszatöményítésébıl megfelelı
szennyvízkezelési eljárást igényelı savas kondenzátum keletkezik.
A tornyot elhagyó fejgızöket kondenzálják, ami kb. 98,5-99%-os salétromsavat eredményez. A
víztelenítés során a HNO3 hıbomlása miatt NO és NO2 is képzıdik. Az NOx egy része a
kondenzáció után a véggázba, míg a másik része a kondenzátumba beoldásra kerül. A
kondenzátumból az NO-t NO2-vé oxidálják levegıvel, majd egyidejőleg ki is sztrippelik az NO2-t,
ami így szintén a véggázba jut.
A véggáz NO2 tartalmát híg savval elnyeletik, amely során a korábban ismertetett reakciónak
megfelelıen (10-8 reakció) az NO2-bıl salétromsav keletkezik. Majd az így keletkezett híg
salétromsavat visszavezetik a töményítı kolonnára.
Magnézium-nitrátos eljárás
A magnézium-nitrátos eljárásnál 60-70 tömeg%-os Mg(NO3)2-oldatot használnak a víznek a
salétromsavból való kivonására. Ennél a technológiánál a magnézium-nitrát kristályvízfelvevı
képességét használják fel a híg salétromsavból történı vízelvonásra és ezzel tömény salétromsav
elıállítására. Az eljárás lényegét tekintve megegyezik a kénsavas eljárással.
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11. AZ IPARI KOROM ELİÁLLÍTÁSA
Lektorok: Dobos László igazgató, Zirig Sándor QA minıségirányítási igazgató; CTK
(Columbian Tiszai Koromgyár)
Azt tanultuk, hogy a szerves kémia a szénvegyületek kémiája. Az alábbi, koromgyártás
technológiáját bemutató fejezet szoros kapcsolatban van ugyan a „szénvegyületek” kémiájával, az
elıállított termék szerkezete miatt mégis indokoltabbnak tartjuk azt a korszerő szervetlen kémiai
technológiák keretei között bemutatni.
Az ipari korom olyan általános megnevezés, amellyel a földgáz vagy különbözı kıolaj
eredető fı- és melléktermékekbıl, esetleg a kettı keverékének hıbomlása útján nyert finom
eloszlású terméket jelölik. A korom tehát az amorf szén különféle megjelenési formáinak
összefoglaló neve. A gyártási eljárástól függıen a korom összetétele különbözı lehet. A fekete
színő anyag nagy része (átlagosan 95-98%-a) finom eloszlású szén, amely a felhasznált
alapanyagtól függıen kémiailag kötött hidrogént, oxigént, nitrogént és kenet tartalmaz.
Az ipari kormot nem szabad összetéveszteni az ásványi szén- és fa eredető korommal, amely
rendszerint a szénnel, ritkábban a fával, újabban pedig olajjal táplált háztartási- és ipari tüzek füstjét
elvezetı kéményekben és kürtıkben rakódik le, és a tökéletlen égés során a szénen kívül nagy
mennyiségben

tartalmaz

szerves

anyagokat

is

(rákkeltı

hatású

policiklikus

aromás

szénhidrogéneket).
Napjainkban a korom a mindennapi életünk része. A gumiiparban töltıanyag felhasználás
legnagyobb hányadát a kormok képezik. Széleskörő elterjedésüket többek között a kopásállóság
növelı hatásuknak, és az egyéb szervetlen töltıanyagoknál kedvezıbb dinamikai tulajdonságaiknak
köszönhetik. Nélkülözhetetlen a mőszaki világban, továbbá használatosak a kozmetikumokban, ill.
a gyógyszeripar is alkalmazza azokat.
A korom, mint aktív töltıanyag lényegesen befolyásolja a gumiipari termékek végsı jellemzıit. Az
ipari korom legnagyobb hányadát autógumikban és egyéb gumitermékekben tulajdonságjavító
adalékként használják. A szokványos gumiabroncs tömegének kb. ¼ része korom. Az ipari kormot
intenzív fekete színe és erıs fedıképessége miatt nyomdafestékként, színezékként is alkalmazzák.
Kormot adalékolhatnak továbbá védırétegekhez, mőanyagokhoz, javítva ezáltal a termékek fizikai
tulajdonságát és feldolgozhatóságát (extrudálhatóság és kalanderezhetıség). Hasznosíthatják
továbbá áramkörökben elektromos ellenállásként is.
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A szén gömb alakban összeláncolódott halmazokat alkot, amelyek a grafithoz hasonló szerkezetőek,
de annál kevésbé rendezettek. A korom rendkívül nagy adszorpciós képességgel rendelkezik.
11.1. Koromgyártásra alkalmazható eljárások
A

lángkorom

eljárás

a

korom

elıállításának

legrégebbi

módszere.

Folyékony

szénhidrogéneket, antracénolajat, pakurát speciális kiképzéső „csészékben” égetnek el. Az
égéstermékbıl a kormot ciklon és szőrık segítségével választják le. Az ily módon elıállított korom
gumiipari jelentısége ma már csekély.
A csatorna eljárás nyersanyaga földgáz, amelyet elégtelen mennyiségő levegı jelenlétében
égetnek el. A földgázt hőtött vascsatornákban égetik (innen az eljárás neve). A keletkezı korom a
csatornákra rakódik le, amelyrıl kaparással, szívással távolítják el azt. Ezzel az eljárással nagy
fajlagos felülető aktív korom állítható elı. A korom felületén sok oxigén kötıdik meg, ezért a
csatornakorom savas kémhatású, pH értéke 4 körül mozog.
A gázkorom vagy más néven dob eljárás a csatorna eljárás módosításának tekinthetı. Az
eljárás nyersanyaga aromás jellegő olaj-, többnyire antracénolaj, melyet vivıgázzal porlasztanak és
égetnek el. A képzıdı korom hőtött dobokra rakódik le. Az ily módon elıállított korom szintén
savas jellegő.
Termikus bontáson alapuló eljárással szénben gazdag vegyületeket levegı kizárásával,
egyszerő hevítéssel el lehet bontani, miközben szén keletkezik. A termálkorom eljárás nyersanyaga
a földgáz, amely a bontás hımérsékletén (1200-1400 ⁰C) koromra és hidrogénre bomlik. A

termálkorom kifejezetten kis aktivitású koromféleség, az olcsó koromtípusok közé tartozik. Az
anyagok feldolgozhatóságát lényegesen nem befolyásolják, egyáltalán nem, vagy alig javítják a
szilárdsági tulajdonságokat. Emiatt hígító töltıanyagként nagy mennyiségbe vihetık be a
keverékekbe.
Acetilén eljárással is elıállítható korom. Közepes nyomáson az acetilén szénre és
hidrogénre bontható. A folyamat exoterm, önmagát fenntartó, így külön főtés alkalmazása nem
szükséges. Az acetilén kormok aktivitása közepes, viszont erıs másodlagos szerkezettel
rendelkeznek, ami miatt a gumikeverékek elektromos ellenállását csökkentik. Áruk igen magas,
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ezért inkább csak speciális célokra alkalmazzák ıket. Elsısorban antisztatikus célú termékek
elıállításához használatosak.
Ívfényes bontásnál melléktermékként ugyancsak acetilén korom képzıdik. Az eljárás
elsıdleges célja acetilén elıállítása metánból.
A kemence eljárás a legelterjedtebb korom elıállítási módszer. Ma már a kormok 95 %-át
ezzel az eljárással gyártják. Nyersanyagául gáz- vagy folyékony szénhidrogének szolgálnak. A
módszer elnevezése onnan származik, hogy a szénhidrogéneket levegı jelenlétében speciálisan
tervezett kemencékben égetik el. A reakció zóna hımérséklete 1200- 1800 ⁰C között változik, ahol

a szénhidrogén láncok széthasadnak. A képzıdı koromtartalmú gázelegyet vízpermetezéssel
hirtelen lehőtik, majd elválasztják a kormot a füstgázoktól. A gyártási körülményektıl függıen
különbözı típusú kormokat lehet elıállítani. A termék szerkezete, fajlagos felülete, felületi
aktivitása a folyamat paramétereivel szabályozható.
Régiónkban ez utóbbi eljárással a teljes egészében amerikai tulajdonosú tiszaújvárosi
Columbian Tiszai Carbon Ltd. állít elı ipari kormot a koromgyártás nemzetközi piacán élenjáró
technológiával. A Columbian Chemicals Company (CCC) valamennyi gyára rendelkezik ISO
14001 minısítéssel, és nemzetközileg elismert környezetvédelmi politikát folytat összes gyárában.
A CCC Brazíliában, Kanadában, Németországban, Magyarországon, Olaszországban, Koreában,
Spanyolországban, az Egyesült Államokban és Kínában rendelkezik koromgyártó kapacitással,
székhelye Mariettában (Georgia állam, USA) található.
A CCC elsısorban gumiipari, ezen belül abroncsgyártásra alkalmas termékeket állít elı, de a
mőanyag- és festékgyártás igényeinek megfelelı típusok gyártására is berendezkedett. A reakció
speciális tervezéső reaktorokban (kemencében) történik, melyekben a korom részecskemérete,
szerkezete, fajlagos felülete kontrollált. Az alábbiakban a CCC kemence eljárásának technológiáját
mutatjuk be részletesen.

300

11.2. A CCC koromgyártási technológiájának részletes bemutatása
11.2.1. Az ipari korom jellemzı tulajdonságai
A technológia kiindulási alapanyaga a nehézolaj, terméke a majdnem teljes tiszta korom,
melyet egyedi tulajdonságai rendkívül értékessé tesznek. Ilyen például a gumiabroncsok
kopásállóságát növelı tulajdonság. Intenzív fekete színe miatt színezı komponensként is
alkalmazzák tintákban, nyomdafestékeknél, színezékeknél és bevonatoknál.
Noha a technológiában elıállított korom külsı megjelenésre hasonlít a kémény oldalán
összegyőlt koroméhoz, az ipari korommal szemben támasztott tulajdonságok a technológia
paraméterei által biztosíthatók, és az alkalmazott technológiában nem találhatók meg azok a
véletlenszerő „füst részecske” lerakódások, amelyek a korom nem kívánatos tulajdonságait
okozzák. A gyártás során a legfontosabb ellenırzött tulajdonságok [33]:
-

a szemcse finomság, amikor a részecskeméret-eloszlás alapján az egyedi mérető
koromrészecskék kiválasztásra kerülnek,

-

szerkezet, ami alapján meghatározható azon aggregátumok mérete, amelyek a reaktorban
összeolvadt kisebb mérető részecskékbıl állnak össze,

-

porozitás, ami a pórusméret-eloszlást jelenti,

-

felületi aktivitás, aminek alapján elıre tervezhetı, hogy hogyan viselkednek a korom
részecskék, amikor gumihoz, mőanyaghoz, vagy tintához keverik ıket.

A technológiában rendelkezésre állnak mindazon üzemi- és laboratóriumi eljárások, amelyek
segítségével ellenırizni- és mérni lehet a négy alaptulajdonságot. A 11-01. táblázat ezeket a
tulajdonságokat foglalja össze.
11-01. táblázat: Az ipari korom négy alaptulajdonságának hatása a termékek tulajdonságaira
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A koromgyártás technológiája a vevıi igényektıl függıen számos terméktípus elıállítására
alkalmas. A gyártás paramétereit a kívánt termék tulajdonságainak megfelelıen állítják be, és a
termelést a megrendelt mennyiségő termék elıállításáig folytatják. Ily módon csaknem két tucat
speciális igényeket kielégítı terméktípus hozható kereskedelmi forgalomba, az egyes üzemek
azonban ennek kb. csak a felét gyártják a helyi igényektıl függıen. Részben az ASTM szabványban
rögzített típusokat, részben a vállalat saját fejlesztéső termékeit állítják elı, köztük termék
specialitásokat is, mint például az „extra tisztaságú” termékeket.
Az ipari kormok a felhasználási területek szerint tovább csoportosíthatók gumialapú- és
egyéb speciális igényeket kielégítı típusokra.
A gumigyártáshoz alkalmazható terméktípusok nagyobbik hányadát gumiabroncsok elıállításához
használják – ezek „tömegcikkeknek” tekinthetık, kisebb részét mőszaki gumiipari termékek
elıállítására, mint pl. szíjak, gumiszalagok, tömlık, stb. készítéséhez, melyekhez magasabb
minıségi követelményeket kielégítı korom típusok szükségesek. Speciális igényeket kielégítı
típusokat alkalmaznak mőanyagokhoz, tintákhoz, bevonatokhoz, nyomdafestékekhez, és még
számos egyéb speciális felhasználási területen. Ezeket a típusokat nagyságrendileg kevesebb
mennyiségben, de a gumiipari típusokhoz képest jóval nagyobb árréssel állítják elı. Nagyon sok
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olyan további gumigyártáshoz hasonló ipari korom típus létezik, amelyek gyártásának kidolgozása
kihívás a technológiát üzemeltetı mérnököknek, és meglehet, hogy egyéb berendezések is
szükségesek elıállításukhoz.
A legtöbb üzem ugyanazon a gyártósoron gyárt gumiipari terméktípusokat és speciális
igényeket kielégítı korom típusokat is, de van olyan vállalat, amely felosztja mőködési területét, és
külön gyártja azokat.
Mivel az ipari korom szállítási költsége a termék értékéhez viszonyítva jelentıs, az üzemek
általában gumiabroncsok- és egyéb gumiipari termékeket gyártó vállalatok közelébe épülnek. Ezek
a gyárak bezárhatók, amikor a helyi kereslet megszőnik. Ez a fı oka annak, hogy sok üzem
mőködik világszerte, ahelyett, hogy néhány „óriás mérető” létesítményben, egy- vagy két
helyszínen gyártanák le az egész piaci szükségletet. Az alapanyag rendelkezésre állása szintén
kulcsszerepet játszik az üzemek helyszínének kiválasztásában.
11.3. Ipari korom elıállítása kemence eljárással
Egy jellemzıen kemence eljárással üzemelı technológia blokkdiagramját mutatja be a
11.01. ábra.

11.01. ábra: Nehéz olajból történı ipari korom elıállításának blokkdiagramja kemence eljárással

A reaktor és a hıcserélı alapállapotban a technológia „elülsı végének” tekinthetı, és
minden egyéb ezután következı egység együttesen alkotja a technológia „hátsó végét”. A
technológiai egység („unit”) kifejezés egy gyártósorra vonatkozik. A gyártósor egy vagy több
reaktorból áll, minden reaktorhoz tartozik egy hıcserélı, zsákos szőrı rendszer, továbbá tartalmaz
gyöngyösítı-, szárító- és tároló egységet, valamint egyéb kiszolgáló berendezéseket. Egy gyártósor
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egységei egyszerre üzemelnek, miközben egy korom típus elıállítása történik az adott idıszakban.
Minden üzem egy- vagy több gyártósorral rendelkezik. Több gyártósort egymás mellett, egy idıben
üzemeltetve ily módon különbözı termék típusok állíthatók elı.
Elıször a reaktorban, mint az üzem elsı fı egységében, a nehézolajnak korommá történı
átalakítása történik. A keletkezı füstgáz aztán a hıcserélıbe lép, ahol hasznosítható a korom és
véggáz hıtartalmának jelentıs hányada. Mielıtt a reaktorból kilépı gázok elérik a hıcserélıt,
kétszer hideg vízzel hőtik – elıször a reakció befagyasztása céljából, majd tovább hőtik a hıcserélı
optimális belépési hıméréskletének eléréséig. A hıcserélı után az anyagáram zsákos szőrı
rendszerre kerül, ahol tovább hőtik a zsákos szőrık kímélése érdekében. Néhány üzemben ciklont is
beépítenek az elsı zsákos szőrı elıtt lágy agglomerátum képzése céljából, ami elvileg jóval
könnyebben leválasztható. A fı zsákos szőrı egységben történik a véggáz és a korom elválasztása.
A kilépı véggázt vagy elégetik, vagy energiaforrásként is hasznosíthatják. Az elégetés egyre inkább
háttérbe szorul, mivel a hidrogén és szén-monoxid tartalmú véggáz energiatartalma jelentıs.
A korom az elsı zsákos szőrı aljáról pneumatikus szállítóberendezés segítségével a másodlagos
zsákos szőrıre kerül. Ezzel az árammal együtt érkezik korom a pára zsákos szőrıbıl is, aminek
feladata, hogy összegyőjtse a folyamatban keletkezı azon korom részecskéket, amelyek egyébként
a levegıbe kerülnének. A másodlagos zsákos szőrı elválasztja a szállító levegıt a koromtól, és a
koromrészecskék az kalapácsos törıre „esnek”. Itt történik a nagymérető, nemkívánatos korom
vagy tőzálló falazat részecskék ırlése. İrlés után a termék gravitációs úton a tömörítı tartályba
kerül. Ebben az egységben történik a laza, korompelyhek sőrőségének növelése olyan mértékőre,
hogy az mechanikailag feldolgozható legyen. A megfelelı sőrőséget elérve a korom a „gyöngyösítı
egységbe” kerül. Itt a terméket gyorsan összekeverik vízzel, miközben az gyöngyformát vesz fel. A
„nedves gyöngyöket” aztán szárítóra küldik a frissen hozzáadott víz eltávolítása céljából, ami ugyan
lényeges a „gyöngyképzıdés” során, de a víz a termékben nemkívánatos komponensként van jelen.
A véggáz egy részét a szárítóegységhez tartozó égıkben égetik el. Ezt a meleg gázt aztán körbe
áramoltatják a lassan forgó, nedves „koromgyöngyöket” tartalmazó dobon, miközben az intenzív
hıátadás következtében a „gyöngy” megszárad. Majd a gyöngyöket egy elevátorra küldik, és
szállítószalag juttatja el a tároló tartályokhoz.
A tároló rendszer több tartályt tartalmaz, mindegyik tartály több rekeszre van osztva a különbözı
fajta koromtípusok elkülönített tárolása miatt. A végtermék vasúti kocsikba, kamionokra, vagy nagy
mérető zsákokba („big bag”) tölthetı a termékek elosztása és értékesítése céljából.
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11.3.1. A kemence eljárás alapanyagai
Mielıtt elkezdjük a mőveleti egységek részletes elemzését, nézzük meg, milyen kiindulási
anyagokat alkalmaznak a kemence eljárással mőködı koromgyártás technológiájában? A
koromgyárak vásárolják az alapanyagot. Általában az olajfinomítókból származó fluid ágyas,
katalitikusan krakkoló (FCC) reaktorok fenéktermékét, az olefingyárak melléktermékeként
keletkezı kátrányt (kvencsolajat), vagy a szén száraz lepárlása során nyert kıszénkátrányt
használják erre a célra. Ezek az anyagok viszkózusak, ezért részben szállításuk, ill. tárolásuk és
feldolgozásuk során melegíteni kell ıket. Az alapanyaggal szemben támasztott követelmény a
nagyon magas széntartalom mellett az alacsony hidrogén-, hamu- és kén tartalom. Általában minél
nagyobb a széntartalma, annál kevesebb egyéb elemet tartalmaz. A magasabb szén- és alacsonyabb
hidrogén tartalom magasabb termékhozamot eredményez, és ugyanolyan mennyiségő alapanyag
feldolgozása során a termelési sebesség is növekszik. Ily módon növekszik a gazdaságosság
mértéke is, mivel ezek a kiindulási anyagok a könnyő olajhoz képest alacsonyabb hordónkénti áron
kerülnek eladásra. Amikor az alifás szénhidrogén tartalomhoz viszonyított aromás tartalom
növekszik, a széntartalom szintén növekszik, emiatt ajánlatos a nagy aromás tartalmú kiindulási
alapanyag beszerzése.
Koromgyártásra a finomított kıszénkátrány a legalkalmasabb, ami többnyire antracénbıl és
három-győrős aromás vegyültekbıl áll, ezért belılük állítható elı legjobb termékhozammal,
terméktisztasággal és termelési sebességgel az ipari korom. A nyers kıszénkátrány ugyan nagyon
magas széntartalmú, és magas termékhozamot eredményez, de a magas koncentrációjú aszfaltén
tartalma nehézségeket okoz bizonyos terméktulajdonságok beállítása során (ilyen pl. a színezı erı,
az alacsony nem diszpergálható maradék tartalom, továbbá kokszképzıdést okozhat a reaktorban).
A technológiában alkalmazott alapanyag megválasztása fıként a rendelkezésre állástól, a
helyszíntıl, a szállítási lehetıség kiválasztásától függ, továbbá fontos szempont az alapanyag
minıségének és árának alakulása is. Például a tiszaújvárosi Columbian Tiszai Carbon (CTC) ipari
korom elıállítására alkalmas technológiája Magyarország egyetlen petrolkémiai vállalatának
szomszédságában, a Tiszai Vegyi Kombinát területén került megépítésre, ahol két olefingyár is
üzemel. Az etiléngyártás melléktermékeként képzıdı kvencsolaj kiválóan hasznosítható
koromgyártási célra. Az Egyesült Államokban a Mexikói-öböl partvidékének mentén számos
kıolaj-finomító üzemel, ahol a gázolaj, a dízelolaj, a főtıolaj, mint fıtermékek elıállítása mellett az
FCC maradékként keletkezı nehéz petróleumolaj is nagy mennyiségben rendelkezésre áll. Így ezen
a környéken a nehéz petróleum olaj kiindulási anyagként használható a Koromgyárakban.
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Acélöntödék vagy a grafitelektródokat alkalmazó alumínium gyárak közelében épült koromgyárak
esetében a kıszénkátrány az olyan alapanyag, amely gazdaságosan beszerezhetı és alkalmazható
erre a célra (természetesen csak akkor, ha az finomítva van).
Az alapanyag minıségében jelentkezı változások, mint pl. a sőrőség, megváltoztathatják a
reaktor mőködését és a termék minıségét. Minıségingadozásokkal tehát a reaktor üzemeltetése
során számolni kell. A finomítókból, kokszolómővekbıl és etilén gyárakból származó,
koromgyártásra felhasznált kiindulási anyagok minden esetben melléktermékként képzıdnek a
gyártás folyamán, amelyek nem biztos, hogy teljes mértékben kielégítik a koromgyártás
alapanyagával szemben támasztott minıségi követelményeket. Ezért a koromgyáraknak a
rendelkezésre álló alapanyag minıségéhez igazodva kell a megfelelı mőködési feltételeket
biztosítani. Minden alapanyagfajtára létezik egy elıírt specifikációs tartomány, s ha valamely elıírt
tulajdonság azon kívül esik, a beszerzett alapanyag visszautasítható. Néha a minıségváltozások
kiegyenlítése céljából az alapanyagot keverhetik is. Az alapanyag minıséget még a szállítás
megkezdése elıtt ellenırzik, ezáltal már az esetleges minıségi eltérések kiszőrhetık, és még a
gyártás elıtt tervezhetık az ebbıl eredı változások a termék minıségére és a mőködési paraméterek
beállítására vonatkozóan. Ha a technológiában mindig ugyanazt az alapanyagot alkalmazzák, és az
napokon keresztül közel azonos kémiai összetétellel rendelkezik, a termék minıségében jelentkezı
ingadozások mértéke elhanyagolható, azt csak a technológia mőködési körülményei, mint pl. a
reaktor állapota és a levegı elımelegítés, stb. befolyásolják.
A koromgyártásban használatos egyik lehetséges főtıanyag lehet a földgáz, amit fıleg az
ún. „tread” típusú termékeket gyártó reaktorokban alkalmaznak elımelegítés céljából.
Használatával a termék minıségében is kisebbek az ingadozások. Azonban nem használják minden
üzemben; néhánynak nem éri meg a földgáz beszerzése, mivel a beszerzési ára jóval magasabb a
feldolgozandó olajalapú főtıanyaghoz viszonyítva. Ebben az esetben a „tread reaktorok” elıégetı
részében nehéz olajat is használnak. Ugyanilyen típusú nehéz olajat adagolnak a rektor azon
részébe, ahol koromképzıdés lejátszódik.
11.3.2. A kemence eljárás reaktorai
A koromgyártás elsı mőveleti egysége az alapanyagnak az ipari korommá történı
átalakítására alkalmas reaktor, amit ritkán kemencének is neveznek. Jelenleg, néhány nagyon
speciális tulajdonságú korom típus gyártása kivételével, ebbıl az elnevezésbıl származó „kemence
eljárást” alkalmazzák szinte mindenhol a világon. Habár a kemence eljárás szabványos eljárás, és a
legtöbb kemence némileg hasonlít egymásra, a koromgyárak többnyire rendelkeznek saját
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szabadalmi tervvel, és reaktoraikat saját maguk építik, vagy alvállalkozókkal építtetik szigorú
ellenırzés mellett. A koromgyártásra alkalmas kétféle reaktor típust, a „Tread” reaktort, és a
„Carcsass” reaktort a 11.02. ábrán mutatjuk be.

11.02. ábra: Ipari korom elıállítására alkalmas reaktorok: A) „Tread” reaktor; B) „Carcass”
reaktor

Leegyszerősítve, az alapanyagként alkalmazott olajszármazékot a rendkívül forró, tőzálló
béléssel ellátott kemencébe injektálják. A 11.03. ábra megkísérli vizuálisan ábrázolni lépésrıl
lépésre az olaj útját a kemence hossza mentén az alapanyag beinjektálástól egészen a korom
képzıdésig.

11.03. ábra: Az ipari koromgyártás reakciólépései: elpárologtatás, hevítés, krakkolódás és
dehidrogénezıdés, gócképzıdés (nukleáció), részecske növekedés, agglomerátum képzıdés

A reakciólépések magukban foglalják az olaj elpárologtatását és hevítését is, az ehhez szükséges
hımennyiséget a beadagolt főtıanyag (földgáz, vagy nehézolaj)-, ill. az alapanyagként adagolt olaj
részleges elégetése biztosítja.
A gázfázisban a szénhidrogének elveszítik hidrogénjeiket, szabad gyökökre töredeznek, és
megkezdıdik a szénatomok átrendezıdése. Ezután lejátszódik a szabad gyökök gócképzıdésén
keresztüli kondenzációs folyamata, amelyek aztán nagyobb alakú részecskékké növekednek. A
részecskék folytatják a növekedést, aztán összeolvadnak egy másik kialakult szénlánccal ún.
aggregátumot képezve. Az aggregátumok mindaddig folytatják a lánc hosszának és méretének a
növekedését, amíg a szénforrás elfogy, vagy hirtelen be nem fagyasztják a reakciót a rendszer
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termékáramába adagolt vízzel (kvencselés). Ha a rendszerben már az összes elemi szén elfogyott, és
a hımérséklet még mindig magas, a korom részecskék víz és szén-dioxid jelenlétében gázfázisban
vízgáz reakcióval szén-monoxiddá és hidrogénné alakulhatnak. Habár a szén-monoxid és hidrogén
képzıdése vízbıl és szén-dioxidból a rendszer üzemeltetési hımérsékletén termodinamikailag
kedvezınek mondható, kezdetben olyan sok szén van jelen a rendszerben, és a reakcióidı olyan
kicsi, hogy kinetikailag sokkal kedvezıbb a korom képzıdése.
Két fı kemence típusú reaktort különböztetünk meg, a „Tread” és a „Carcass” reaktorokat
(11.02. ábra). A „Tread reaktorokat” a kisebb részecske mérető korom típusok elıállítására
alkalmazzák, amelyek magas hımérsékleten és nagyon kis reakcióidıvel üzemelnek. Mivel az ily
módon elıállított típusok növelik többek között a gumik kopásállóságát, és gördülési ellenállását,
ıket a gumiabroncs futófelületének gyártásához alkalmazzák (angolul: tire tread). A „tread reaktor”
elnevezés ebbıl az angol nyelvő szóból ered. A nagyobb mérető „Carcass reaktorokban” a termék
rugalmasságát növelı koromtípusokat állítanak elı alacsonyabb hımérsékleten és hosszabb reakció
idıvel. Amikor a gumit ilyen típusú korommal keverik, egy rugalmas tulajdonságokkal rendelkezı
kompozit képzıdik, amelyet elsısorban a gumiabroncsok köpenyvázának gyártásához alkalmaznak
(angolul carcass of the tire), a „Carcass reaktor” elnevezés is innen származik.
Mindkét reaktorban az alapanyag egy részét hıtermelés céljából elégetik, aminek segítségével a
maradék alapanyagot elpárologtatják, miközben a szénlánc töredezik (krakkolódik), termékként
pedig az elıírt minıségő korom, ill. véggáz (off gáz) keletkezik. A „Tread reaktorok” kisebbek,
nagyobb áramlási sebességgel, és hımérséklettel, ezáltal a reaktorban nagyobb nyíróerık mőködnek
és a nukleációs (gócképzıdési) sebesség is viszonylag nagy. Míg a „Carcass reaktorok” mérete
ehhez képest kicsit/vagy jóval nagyobb is lehet, alacsonyabb áramlási sebességgel-, és
hımérséklettel, lassúbb reakciósebességgel. Emiatt a „Carcass reaktorokban” nem szükséges
gyorshőtéssel befagyasztani a reakciót, de a hıcserélı védelme érdekében víz hozzáadása a
reakcióelegyhez mégis szükséges.
A koromgyártás során az alapanyagot, mint hıtermelésre alkalmas főtıanyagot, valamint
mint kormot eredményezı kiindulási anyagot egyaránt figyelembe kell venni, ezért elvileg a két
lépést feloszthatjuk energia-termelésre és olaj-szén átalakulásra.
A „Tread reaktorokban” és a régebbi típusú „Carcass reaktorokban” a hıtermelés folyamata
és az alapanyag beadagolás fizikailag is ketté van választva, ahogy az a 11.04. ábrán is látszik.
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11.04. ábra: Egy jellegzetes „Tread” reaktor

Az elsı lépés a láng képzése, vagy az elsıdleges energiatermelés, ahol a tüzelıanyagként
alkalmazott gázt- vagy nehéz olajat teljesen elégetik. Cél az adott főtıanyag mennyiségébıl a
legnagyobb hımennyiség kinyerése. Az égetéshez a sztöchiometrikusnál kevesebb főtıanyagot
(fölös oxigént) alkalmazunk. Ha sztöchiometrikus mennyiségben adagolnák a főtıanyagot és az
égetéshez szükséges elımelegített levegıbıl származó oxigént, a reaktor tőzálló bélése
megolvadna. Akár 2300 ⁰C-ot is könnyen elérhetne, viszont a jelenleg rendelkezésre álló tőzálló

bélések 1800 ⁰C körüli hımérsékletet bírnak csak el.

Számos vizsgálat alátámasztotta, hogy a hımérséklet és az egyenletes láng, hatással van a
koromgyártás adott típusának termékhozamára.
A főtıanyag égetésének elsı szakaszában az összes alapanyag kevesebb, mint 20%-át
adagolják be a reaktorba, de ezáltal fedezhetı a koromgyártás energia igényének több, mint 50%-a.
Az égés tökéletesnek tekinthetı és égéstermékként csak szén-dioxid és víz keletkezik. Az
energiaszükséglet további 25%-a hıcserélıben visszanyert hıbıl származik, mellyel a levegıt
melegítik elı, és kb. 25% az alapanyag betáp részleges elégetésébıl ered. A lángtérbıl származó
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energia tartalmazza az elımelegített levegı hıtartalmát is, ezzel az átalakítandó olaj
elpárologtatásra

kerül,

és

elérve

a

reakció

hımérsékletét

lejátszódik

a

szénláncok

dehidrogénezıdése, és a szénatomok átrendezıdése.
Az energiatermelési folyamat második részében az alapanyag mintegy 1/3 része tökéletlen
égéssel szén-monoxidot és a hidrogént képezve elég, a fennmaradó részbıl korom képzıdik,
amelyek részfolyamatai a dehidrogénezıdés, szabad gyökök képzıdése, gócképzıdés és részecskék
kondenzációja, ill. a korom végleges szerkezetének kialakulása.
Az elımelegítéshez szükséges energia és az „elsı lángzóna” energiája nem fedezi a folyamat
teljes energiaszükségletét, mivel még fölös oxigén betáplálásra is szükség van a lángzónában, ami
további olajat éget el. Az ily módon adagolt oxigén felesleg a betáplált olaj kb. 30%-át tökéletlen
égés során bontja, ily módon lehetséges az, hogy ebben az olajban gazdag zónában szén-monoxid is
képzıdik a sokkal nagyobb energia felszabadulással járó szén-dioxid helyett.
Az alapanyag közvetlenül egy fojtó szakasz elıtt kerül beadagolásra a reaktorba. A fojtó
szakasz alkalmazásának célja a nagyon nagy sebesség elıidézése, aminek hatására az olaj nagyon
kis cseppekké hasad, ezáltal növekszik a hı- és tömeg transzport, és az elpárologtatás sebessége
maximálható. A fojtó szakaszon a gáz közel hangsebességgel áramlik keresztül. A nagyobb mérető
„Carcass reaktorokban”, ahol a lassúbb áramok és a hosszabb tartózkodási idı a jellemzı nem
alakul ki elég nagy sebesség-gradiens ahhoz, amely biztosítani tudná a megfelelı nyíróerıt a kis
cseppek egyfázisú „spray technikával” történı kialakításához. Ebben az esetben nagy nyomású,
kiegészítı atomizáló közeg szükséges, mint például a gız vagy a levegı, amit egy kétfázisú
fúvókába vezetnek be. Ily módon eléggé kismérető cseppek képzıdnek, amelyek gyorsan
elpárolognak. Az olaj gyors párolgása nélkül felmerülhet a kokszképzıdés lehetısége. Ha az olaj a
reaktor falával ütközik, az kokszképzıdéshez vezethet, mivel ha az nem párolog el teljesen kis
mérető, gömb alakú koksz képzıdik. A 11.05. ábrán látható kép egy „Tread reaktor” belsejét
mutatja a kiindulási anyag betáplálási pontjánál.

11.05. ábra: Alapanyag nehézolaj betáplálás egy „Tread reaktorba” (Louisiana)
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A betáplálás helye, valamint a fojtó szakasz után lejátszódó folyamatok rendkívül fontos
szempontok a „tread” típusú kormok elıállításánál a terméktípusok minıségét illetıen.
A

koromképzıdés

során

létrejövı

primer

részecskék

összeolvadva

bonyolult

háromdimenziós szerkezetet alkotnak. Az erısen strukturált kormokban sok primer részecske
található egy aggregátumban, a gyengén strukturáltakban kevesebb. Az aggregátumok Van der
Waals kötésekkel további, lazább kapcsolatba léphetnek (ezeket agglomerátumoknak nevezik). Az
aggregátumok és agglomerátumok közti teret az egységnyi tömegő korom által felvett
olajmennyiséggel (dibutil-ftaláttal –DBP-, paraffin olajjal) mérik, amit az Olaj Adszorpciós
Számmal (OAN = angol Oil Adsorption Number) számmal jellemeznek. A OAN-adszorpció a
korom „szerkezetének” (strukturáltságának) mérıszáma, ami az aggregátumokat és az
agglomerátumokat egyaránt magába foglalja [32]. Az alapanyag betáplálásra szolgáló fúvókát ha
közelebb helyezzük a fojtó szakaszhoz, módosíthatók az agglomerátum képzıdés mértékét jellemzı
OAN tulajdonságok.
Ahogy a 11.05. ábrán is látható, a fúvókától a fal felé irányuló másodlagos láng jelentıs
területet foglal el. Amennyiben ezen a zónán túl tud jutni oxigén, az a reakció szempontjából káros,
mert részben a termék korommal reagálva hozam csökkenést-, részben a reaktor fal mentén lokális
túlmelegedést eredményezhet, ami a tőzálló bélés károsodásához vezet.
A reakció folyamatának utolsó lépése a gyorshőtés (kvencselés). Itt a reaktorba vizet adagolnak a
reakció hımérsékletének csökkentése céljából, ily módon állítják meg a részecske-növekedést, ill. a
további részecskék-összeolvadását (agglomerációját) valamint az esetleg fellépı degradációs
folyamatokat. Ezúton csak kb. 300-400 ⁰C-al csökkentik a reakció hımérsékletet, de ez elég a

reakció befagyasztásához. A füstgáz áramához történı vízbeadagolás az elıállított korom
tömegáramához képest 2-3-szoros mennyiségben történik.
Az adott mennyiségő levegı - és így az oxigén - áramához viszonyított olaj mennyisége
meghatározza a korom egyik legfontosabb tulajdonságát, a részecske méretet. A primer részecskék
jellemzı átmérıjét, ill. az ezzel összefüggésben álló fajlagos felületet többféle adszorpciós
módszerrel lehet meghatározni. Ezek közül legelterjedtebb a nitrogén adszorpcióval mért fajlagos
felület (angolul: nitrogen adsorption in surface area = NSA) meghatározása, ahol a mérési
eredmények kiértékelése az un. BET adszorpciós izoterma segítségével történik. Az ezzel a
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módszerrel mért fajlagos felület a teljes (porozitást is tartalmazó) felületet jellemzi. Sokkal
gyorsabb laboratóriumi mérési módszer a jódszám meghatározása, ami megadja az 1 gramm szén
adszorbens által megkötött jód mennyiségét. A módszerrel nem „igazi” fajlagos felületet határoznak
meg, hiszen az a porozitástól, a felületi szennyezıdések jelenlététıl és a felület oxidációjának
mértékétıl is függ.
Minél több olajat adagolnak a reaktorba, annál alacsonyabb a reakció hımérséklete, kisebb a
gócképzıdés sebessége, nagyobb a termék szemcsemérete, és alacsonyabb a jód-száma (lsd.
késıbb). A nagy fajlagos felülető terméktípusokat jóval nehezebb elıállítani, emiatt jóval
drágábbak de számos elınyös tulajdonsággal rendelkeznek (ilyen pl. a gumiabroncsok alacsony
gördülı ellenállása).
A reaktor mőködését illetıen a koromgyártást jellemzı másik paraméter, a részecske-méret
eloszlás, amelyre pl. színezı erı mérése alapján következtetnek. Ha az átlag részecske méret
szőkebb eloszlási tartományba esik, a színezı erıt jellemzı érték magasabb.
Szők részecske-méret eloszlás a reaktorban a rövidebb reakcióidıvel, azaz a szőkítı szakaszhoz
közelebbi kvencsvíz beadagolással biztosítható. Minél hosszabb a reakció idı, annál több ideje van
a részecskéknek az aggregátum képzésre, és a méret növekedésre.
A következı reakció befolyásolásával szabályozható tulajdonság a korom szerkezete, vagy
az összekapcsolódó „karbon” részecskék lánchossza. Minél nagyobb annak mérete, annál több
részecske aggregátumot tartalmaz az anyag. A laboratóriumban a szerkezetre vonatkozóan ahogy
azt már fentebb is említettük, az olaj adszorpciós szám meghatározás (angolul: oil adsorptiun
number =OAN) ad felvilágosítást, amely módszerrel lényegében mérhetı, hogy az elıre beállított
forgatónyomatékkal kevertetett minta az adott típusú olajból mennyit képes adszorbeálni. A mért
érték jelzi az aggregátumban az elágazó láncok mennyiségét. Minél több olaj adszorbeálódik, annál
bonyolultabb annak szerkezete, annál több elágazást tartalmaz a lánc, és magasabb a OAN-szám is.
A legtöbb terméktípus elágazottsága az elvártnál nagyobb mértékő lenne, ha nem történne meg a
megfelelı szabályozás. A megfelelı szerkezet biztosítása céljából fontos az olajfúvóka tőzálló
falazathoz viszonyított pozíciója. Ha az jobban benyúlik a reaktorba, az OAN szám csökken, de
mivel a módszernek a termékhozamra gyakorolt hatása kedvezıtlen, ezért azt nem szívesen
alkalmazzák. E célból ajánlott káliumot tartalmazó só vizes oldatát a rendszerbe adagolni
(leggyakrabban kálium-karbonátot). A kálium hatása miatt a korom részecskék összeolvadása
gátolt, ezáltal a szerkezet szabályozható.
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Pórusméret-eloszlás és a felületi aktivitás a gumigyártás során kisebb jelentıséggel bír. A
pórus méret és pórus szám jellemzıen növekszik a reakció idıvel. A felületi aktivitás
befolyásolható a folyamat során, de ezt jellemzıen külön egységben végzik akkor, ha a gumiipari
adalékanyagon kívül más terméktípus, mint pl. tinták- és bevonatok adalékanyaga- elıállítása a cél.
Csupán egy példa erre, amikor az utókezelés során a kormot ózonnal kezelik.
Az egyik típusról a másik terméktípus elıállítására történı átmenetet az adott gyártósoron
termékváltásnak nevezzük. Ekkor az üzemeltetési paramétereket a következı gyártandó típusnak
megfelelıen állítják be. Így pl. változik a beadagolt olaj-, levegı- és kálium mennyisége, esetleg az
olaj fúvóka fojtószakaszhoz viszonyított pozíciója és a kvencs víz beadagolás helye.
A termékváltás során kevés átmeneti- („off spec”), az elıírt specifikációs tartományon kívül esı
tulajdonságokkal rendelkezı termék is keletkezik. Ez az anyagot az erre a célra kialakított ún.
„indító tartályba” juttatják, ahonnan alacsony áramlási sebességgel a kalapácsos törı egység elé
vezetik vissza.
A termékváltás során képzıdı „off spec” termékek mennyiségének minimalizálása az egyik
legnagyobb kihívás az ipari korom elıállítása során. Egyik lehetıség, egyszerően kihagyni a
termékváltásokat, de a korlátozott raktározási kapacitás, és üres tároló tartályok hiánya, valamint a
folyamatosan változó vevıi igények miatt, a rendszeres termékváltás elvégzése elkerülhetetlen.
Általában egy üzem arra törekszik, hogy egy típust legalább három napig folyamatosan gyártson.
Azonban nemcsak az elıírt minıségi tulajdonságok elérése, hanem az adott terméktípus
kihozatala is nagyon fontos szempont a koromgyártás során. Természetesen a termékhozam
típusonként változik: vannak olyan típusok, amelyek magasabb termékhozammal állíthatók elı a
speciális terméktípusokhoz képest. Ez azt jelenti, hogy kevesebb az egységnyi termékre
vonatkoztatott alapanyag felhasználás.
Egyes terméktípusoknál a termékhozam növelhetı a reaktor alkalmasan megválasztott
mőködési paramétereinek beállításával.
Egy jól ismert paraméter a lánghımérséklet; minél nagyobb ez az érték, annál nagyobb
hımennyiség adható át a reaktorba beinjektált nehézolajnak. Továbbá a magasabb hımérséklet
miatt a lángzónában tökéletes lesz az égés, és az összes oxigén szén-dioxiddá és vízgızzé alakul,
míg a reakciózónában a parciálisan (részlegesen) elégı olaj a tökéletlen égés miatt részben szénmonoxid képzıdéshez vezet (hozamcsökkenés).
A reaktorból távozó füstgázok energiatartamát a levegı elımelegítésére használják. A
magasabb levegı hımérséklet hozam-növekedést eredményez. Így a levegı elımelegítési
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hımérsékletének maximalizálása a berendezés szerkezeti anyagának károsodása nélkül egy újabb
kihívás
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szabadalmaztatott,

optimális

reaktormőködtetést biztosító módszer ismert, mindegyik célja, az egységnyi alapanyag felhasználás
melletti legnagyobb termékmennyiség elıállítása. A termelési sebesség alakulása a reaktorba adott
levegı mennyiségével szabályozható; ha a levegı mennyisége növekszik, ugyanazon terméktípus
elıállításához több olaj betáplálás szükséges és ily módon növekszik a termelési sebesség is.
Azonban vannak olyan idıszakok, amikor a vevıi igények meghaladják a gyártósor reaktorának
névleges kapacitását. Ekkor, mivel a levegı fúvókák mérete, a reaktorban alkalmazott fojtó szakasz
keresztmetszete és a hıcserélıben kialakuló nyomásesés limitált, lehetıség van arra, hogy a
levegıhöz oxigént is adagoljunk. Mivel ily módon a levegıvel bevitt nitrogén mennyisége relatíve
csökken, ezúton további alapanyag beadagolására van lehetıség. Ezt a módszert „oxigén
dúsításnak” hívják. A hozzáadott oxigén mennyiségét a levegıre vonatkoztatott százalékos oxigéntartalom növekedéssel fejezik ki. Az azonos mennyiségő levegıhöz viszonyított oxigén tartalomnövekedés a termelési sebességet lényegesen megnöveli. Az oxigén adagolása során azonban
további problémák is felmerülhetnek. Így ha a fojtó szakaszon túl is el tud jutni az oxigén, akkor
helyi túlmelegedések alakulhatnak ki, ez pedig a reaktor hıálló bélésének károsodásához vezethet.
Ilyen eredető meghibásodás látható a 11.06. ábrán.

11.06. ábra: Az oxigén beadagolásból eredı hıálló bélés meghibásodás a reaktorban (Brazília)

11.3.3. A kemence eljárás során alkalmazott hıcserélı
A reaktorból kilépı anyagáram, melyet „füstgáznak” is neveznek, véggázokat és
koromrészecskéket tartalmaz. Az ily módom elıállított füstgázt a hıcserélıbe vezetik. A hıcsere
célja, egyrészt hogy a füstgáz energia tartalmának minél nagyobb hányadát hasznosítsák a levegı
elımelegítése céljából, másrészt a füstgáz anyagáramának hőtése. Ez a mőveleti egység folyamatos
fejlesztésen ment keresztül a koromgyártás kezdete óta. Egy koromgyártásban használatos
hıcserélırıl készült képet a 11.07. ábra mutat be.
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11.07. ábra: Jellemzı hıcserélık a koromgyártásban (Spanyolország)

A hıcserélı majdnem minden esetben köpenycsöves kialakítású, ahol a reaktort elhagyó
füstgáz a csövek belsejében felfelé, a levegı pedig ellenáramban a hıcserélı köpeny oldalán
áramlik, ahogy azt a 11.08. ábra is mutatja.

11.08. ábra: A koromgyártásban használatos köpenycsöves hıcserélı anyagáramai

A füstgáz a csövek belsejében áramlik. Ezzel elkerülhetı a laza szerkezető korom
felhalmozódása, hiszen ha az a köpeny oldalon áramolna, jelentıs koromlerakódással lehetne
számolni. A belsı csövekben estlegesen lerakódott, duguláshoz vezetı korom eltávolítása egy
fúvókán keresztül adagolt, periodikusan pulzáló gızárammal történik. Már a legkisebb mértékő
koromlerakódás is jelentıs visszaesést okoz a hıcserélı teljesítményében. Mivel ez a „korom
fúvóka” rendkívül nagy igénybevételnek van kitéve mőködése során, élettartama rövid, egy vagy
két év. Ezért a mérnökök folyamatosan foglalkoznak az új kialakítású fúvókák tervezésével és
kivitelezésével.
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A 11.08. ábrán látható hımérsékletek csak megközelítı jellegőek, nagyobb mértékő levegı
elımelegítés jóval drágább és újabb kialakítású hıcserélıket igényel. Az ábrán feltüntetett
hımérsékletek azonban jól reprezentálják a 2010-ben mőködı technológiai viszonyokat, de
léteznek olyan „Tread reaktorokat” tartalmazó gyártósorok, ahol a 950 ⁰C elımelegített levegı

hımérséklet is elérhetı.
A csövek fizikailag egy csıtartó lapba vannak ágyazva, amely a hıcserélı alján általában
egy hıálló bélésanyaggal ellátott fémlemez. Ezt a lemezt a belépı levegı egy részével hőteni kell,
különben a lemez ezen a hımérsékleten eldeformálódna, meghibásodna, feszültségek keletkeznének
benne. Az erre acélra alkalmazott hőtı levegı az összes levegı áram kb. 15%-a. Miután a
hıcserélıbe belépı levegı nagy része keresztülhalad a hıcserélı csöveinek köpenyoldalán, az
egyesül az eredeti levegıárammal.
11.3.4. Zsákos szőrık, kalapácsos törı és tömörítı tartály
A folyamat következı egysége a zsákos szőrı berendezés. Miután a füstgáz elhagyja a
hıcserélıt, belép egy kürtıcsıbe és az anyagáram hőtése céljából további vizet adagolnak hozzá. A
hőtés a zsákos szőrı védelme érdekében szükséges. Ebben az egységben a füstgáz felfelé áramlik a
függılegesen felfüggesztett csı alakú zsákokon keresztül. A zsákok többnyire hıálló tulajdonsággal
rendelkezı üvegszálas kialakításúak, melyet teflonréteggel vonnak be a koromrészecskéknek a zsák
falához történı tapadásának megakadályozása céljából, és ezáltal a részecskék könnyebben
ülepednek a pulzáló levegı áramban. A zsákos szőrık számát és méretét meghatározza a mőveleti
egységen áthaladó gáz mennyisége, és a zsákokban megengedett, egységnyi nagyságú
szőrıfelületre vonatkoztatott légfelesleg tényezı. A gázok keresztülhaladnak a zsákok külsején lévı
szőrıszöveten. Itt a korom leválik és összegyőlik, melyet periodikusan pulzáló levegı árammal
távolítanak el a zsákok aljáról. A korom belehullik a zsákos szőrı alján elhelyezkedı garatba, és
innen mechanikus úton, vagy levegı áram segítségével a másodlagos zsákos szőrı tetejére fújják. A
másodlagos zsákos szőrı hasonlóan mőködik, mint az elızı szőrı rendszer.
A másodlagos zsákos szőrıbıl kilépı korom keresztülhalad egy aprító berendezésen. Ez egy
gyorsan forgó kalapácsos ırlı, ami összetöri az összeállt kormon részecskéit, a tőzálló bélésbıl
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származó szennyezı anyagokat és a nagymérető koksz darabokat. Megjegyezzük, hogy ennek
mennyisége termék koromhoz képest elhanyagolható.
Mivel a korom kezdetben nagyon alacsony „térfogatsúllyal” rendelkezik, ırlés után tovább
halad a tömörítı tartályba. Itt egy nagymérető keverı, mely a tartály tetejétıl, majdnem az aljáig
kiterjed, lassan összekeveri a laza szerkezető kormot. Eközben a levegı távozik a laza
koromszerkezetbıl, és elkezdıdik a fizikai agglomerizáció folyamata (ez a folyamat nem ugyanaz
az agglomerizációs folyamat, ami a reaktorban lejátszódik). A korom „térfogatsúlya”
néhányszorosára növekszik ebben az egységben, ami ahhoz szükséges, hogy az tovább dolgozható
legyen a technológia következı szakaszában, a nedves gyöngyösítés során. A tömörítı tartály úgy
mőködik, mint egy kiegyenlítı edény; információt ad arra vonatkozóan, hogy milyen mértékben
terhelhetı a kemence a technológia „hátulsó részében” végbemenı anyagkezelési- és elválasztási
folyamatokra vonatkozó termelési adatok ismeretében.
11.3.5. A gyöngyösítés folyamata
A korom azután a nedves gyöngyösítı egységbe kerül. Ez egy speciális berendezés a
koromgyártásban. Általában rendelésre készülnek az adott koromgyártó vállalat igényeihez
igazodva. Az egység alkalmazásának célja, hogy olyan kezelhetı gyöngyöket állítson elı, amit a
továbbiakban könnyő szállítani és a gumigyártásnál adalékanyagként alkalmazni.
Az egység rozsdamentes acélból készült tüskeszerő keverıelemeket tartalmaz, amelyek egy
központi tengelyhez spirálvonalban hegesztve gyorsan forognak egy henger alakú házban, ahogy
azt a 11.09. ábra is mutatja.

11.09. ábra: Tüske szerő keverıelemeket tartalmazó tengelyek a gyöngyösítı berendezésben (USA)

Ahogy a tengely forog, vizet és kevés kötıanyagot adagolnak a rendszerbe. A korom kis
mérető, kb. 1 mm átmérıjő, gömb szerő agglomerátumokat képez. Kötıanyagként bizonyos típusú
szénhidrátokat, mint pl. melaszt, keményítıt, gabona kivonatot, szacharidokat, lignin kivonatot
(ammónium-, kálcium- vagy nátrium- ligno-szulfonátot) adagolnak (a lignin cellulóz alapú anyag,
ami a fa legfontosabb alkotója).
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Egy- és kétlépcsıs gyöngyösítés egyaránt ismeretes. Az elsı hengertérben történik a
„gyöngy-” és agglomerátumok képzıdése. A második szakasz az ún. fényezés folyamata. Itt a
„gyöngyök” egységesebbek, gömbölyőbbek lesznek, és tovább csökken a szemcsék finomsága. A
gyöngyösítés folyamatának sematikus ábráját mutatja be a 11.10. ábra, ahol az alkalmazott
anyagáramok is fel vannak tüntetve.

11.10. ábra: A gyöngyösítı berendezés anyagáramai

Néhány tényezı, amellyel szabályozható a gyöngyök minısége: további víz hozzáadásával
növelhetı a „gyöngy” átmérıje; további kötıanyag hozzáadásával növelhetı a „gyöngy”
szilárdsága, de ekkor növekszik a megengedettnél nagyobb átmérıjő termék mennyisége is. A víz
beporlasztási helyének és módjának megváltoztatásával változtatható a „gyöngyök” átmérıje; a
forró víz alkalmazásával kisebb mérető „gyöngyök” keletkeznek. A gyöngyösítıbe beadagolt víz
mennyiségének szabályozása a kilépı „gyöngyökbıl” vett mintavételezés alapján történik. A
minták vizsgálatára vizuálisan és tapintással kerül sor, aminek alapján a kezelı meg tudja állapítani,
hogy a „gyöngy” víztartalma megfelelı-e. A hajtó motor áramfelvételének ismerete szintén
alkalmazható a gyöngyösítıbe adagolt víz mennyiségének szabályozására. Amikor túl sok vizet
adagolnak a rendszerbe, a hajtó motor áramfelvétele élesen növekedni fog, amint a „gyöngy”
telítıdik vízzel. Ezt a jelenséget alkalmazzák az olaj-adszorpciós mérésnél is a „gyöngy”
szerkezetének vizsgálata során. A „gyöngyösítés” folyamán a nedves „gyöngy” tulajdonságait nem
laboratóriumban vizsgálják. A szárítóból kilépı száraz granulátumnak viszont laboratóriumi
körülmények között mérik a törıszilárdságát, tömegszilárdságát (folyási képesség mérésével),
granulátum méret-eloszlását, finomságát és tömegsőrőségét. A szárító üzemeltetési paramétereivel
is befolyásolhatók a granulátum felsorolt tulajdonságai.
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11.3.6. Szárítás
A gyöngyösítı kamrából kilépı, mintegy 40 tömeg % vizet tartalmazó korom szárítása
forgódobos szárítóban történik indirekt, vagy direkt úton. A koromgyártásban használatos szárító
egy viszonylag egyszerő berendezésnek tekinthetı, de alapvetıen annak kialakítása a termék
típusától és a technológiában alkalmazott alapanyagtól függ. A forgó dobos szárító elvi rajza az
anyagáramok feltüntetésével a 11.11. ábrán látható.

11.11. ábra: Forgódobos szárító

A gyöngyösítı egységbıl érkezı korom a gyöngyösítı kamrába érkezı korom árama alapján
meghatározott sebességgel a szárító egység forgó belsı dobjába hullik. Itt jegyezzük meg, hogy a
korom a másodlagos zsákos szőrıbıl, a kalapácsos törıbıl, a tömörítı tartályból, a gyöngyösítı
kamrából és a szárítóból egyaránt gravitációs úton kerül a következı technológiai egységbe. A
korom növekvı áramlási sebességével a szárítóban való tartózkosási idı fog csökkenni és nem a
korom szintmagassága. A forgó dob külsı részén található álló dobban forró gáz áramlik. A hı a
forró gáztól a dobon át a koromszemcsékig áramlik, miközben a korom nekiütközik a dobnak és
onnan lehullik. A közvetlen érintkezéső szárítókban a forró gáz közvetlenül találkozik a
koromszemcsékkel. A szárítási folyamat során elıször a koromszemcsék hımérséklete közel
állandó, mivel az átadott hımennyiség a szemcsékben található víz elpárologtatására fordítódik.
Amint a víz nagy része eltávozik, a hımérséklet elkezd növekedni. A szárítót elhagyó granulátum
optimális kilépési hımérséklete kb. 230 ⁰C. Ily módon biztosítható hogy a „gyöngyök” tökéletesen
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megszáradjanak. Magasabb hımérséklet alkalmazása viszont kockázatos, mivel a gyöngyösítı
adalékok ezen a hımérsékleten már bomlást szenvednek. Magasabb hımérséklet a termék felületi
aktivitás csökkenéséhez is vezet, ami a gumiipari végtermék tulajdonságát befolyásolhatja.
A direkt érintkezéső szárítókban magasabb a szárítás hatásfoka, de megváltozhat a termék
minısége, így pl. a kéntartalma, ami a gumi vulkanizálási idejét jelentısen befolyásolja. A
közvetlen érintkezéső folyamatban lényeges, hogy a korom szemcséket a terelı lapátok felkapják,
majd azok a forgó dobban lezuhannak egy alsó lapáthoz, miközben a forró gázok eltávolítják a
szemcsék nedvességtartamát. A forgó dob keresztmetszetét, melyen jól láthatók az terelı lapátok, és
a zuhanó korom szemcsék, a 11.12. ábra mutatja be.

11.12. ábra: A forgódobos szárító keresztmetszete: terelı lapátok, és zuhanó korom szemcsék

A szárító tőzterében égetésre felhasznált főtıanyagként a technológia véggáza használatos.
Nem a minısége miatt, hanem a rendelkezésre állása miatt, mivel az melléktermékként keletkezik a
korom képzıdésének reakciójában. Ez a gáz viszonylag kis főtıértékkel rendelkezik, száraz gázra
vonatkoztatva ez az érték kb. 2200 kJ/ standard m3, de ez elég a láng fenntartásához, ill. a mai
növekvı energia árak mellett alkalmazása energiahatékonysági és gazdasági szempontból is
indokolt. Az alkalmazott szárítási technikától függıen a technológiában képzıdı véggáz kb. 18-25
%-át használják fel a korom szárítására.
A szárítók tervezése sok esetben még a koromgyárak megépülése elıtt, vagy még a
kapacitásbıvítések elıtt történt. Ezért nagyon sok szárító berendezés túlterheltté vált a technológia
elsı részének kapacitás bıvítései, a reaktorok-, hıcserélık-, és a korom megnövekedett termelési
sebességének fejlesztései során. Emiatt a szárítók optimalizálása az Üzemek kiemelt feladata.
Néhány szempont, amivel a szárítás hatásfoka növelhetı: a véggázokkal való közvetlen érintkezés
biztosítása, terelı lapátok kialakításának optimálása, a forró gáz megfelelı térfogatáramának
megválasztása, a korom szárítódobban való optimális tartózkodási idejének megválasztása, ritkán a
forgó dob fordulatszámának változtatása.
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Újabban foglakoznak a fluid ágyas szárítási technikák koromgyártásba történı
beillesztésével, de ez idáig még ezt a módszert nem használják. A fluid ágyas szárítóban sokkal
nagyobb mértékő hıátadás valósítható meg alacsonyabb hımérséklető szárítógázzal, de a
granulátumok mechanikai degradációja, és a finom szemcséjő termék képzıdése probléma lehet. A
képzıdı finom szemcsék eltávolítása céljából a nagy térfogatú gázáram tisztítását is el kellene
végezni, amihez zsákos szőrı beiktatása szükséges.
11.3.7. A technológiában képzıdı véggázok és energiahasznosításuk
Noha a koromgyártás során az ipari korom elıállítása a cél, a felhasznált alapanyag
széntartalmára vonatkoztatva kb. 50% mennyiségben képzıdnek melléktermékként „véggázok”,
amely a szén-dioxid mellett többnyire szén-monoxidot és hidrogént tartalmaz, de kis mennyiségben
a gázelegy tartalmaz metánt és acetilént is. Ez az anyagáram tartalmazza a levegıbıl származó inert
nitrogént, ezáltal főtıértéke alacsony (száraz gázra vonatkoztatva kb. 2200 kJ/ standard m3)
gázelegy. A Koromgyártás során ennek a gáznak egy részét használják fel a granulátum
szárításához, a maradék hányadot gızfejlesztéshez, vagy villamos áram termelésre hasznosíthatják,
de van ahol egyszerően fáklyán elégetik. A Koromgyáraknak óriási kihívást jelent ennek a
„felesleg” energiának a hasznosítása. Számos tervet dolgoztak már ki erre vonatkozóan, attól
függıen, hogy milyen fajta energiaféleség termelése jelent gazdasági hasznot. Az egyik nyilvánvaló
lehetıség az elektromos áram termelése. Ennek elınye, hogy az üzem a megtermelt elektromos
áramnak több mint felét saját maga fel tudja használni – fıleg a levegı fúvó- és a gáz ventillátorok
mőködtetéséhez szükséges elektromos áramigény váltható ki ezen az úton-, így nem kell azt a
piacról vásárolnia.
Néhány Koromgyár olyan közel épült egy már mőködı erımőhöz, hogy közvetlen
csıvezetéken keresztül szállítható és értékesíthetı részére a koromgyár „felesleges” gázárama. Egy
másik lehetıség, hogy ezt a gázelegyet alacsony nyomású gız elıállításához alkalmazzák. Ez
viszont csak akkor használható ki, ha a Koromgyár egy olyan másik vegyipari vállalat közelében
helyezkedik el, akinek szüksége van alacsony nyomású gızre. Ilyen lehet például egy Etanol
Üzem. Remélhetıleg rövidesen eljön az az idı is, amikor a folyamatgızt igénylı vegyipari
vállalatok fognak a Koromgyár szomszédságába épülni, és a véggázokat vezetéken átszállítva saját
maguk állítják elı technológiai gızt.
Németországban, a hannoveri Koromgyárban télen a vizet a helyszínen felmelegítik, és így
értékesítik a városi főtımőveknek, igaz, hogy nagyon alacsony haszonkulccsal (margin-nal).
Egy másik lehetséges megoldás a véggázok hasznosítására, hogy azt főtıanyagként
alkalmazzák a „Tread” típusú reaktoroknál. Ezzel kapcsolatosan azonban felmerül néhány technikai
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nehézség. Ha a levegı nincs dúsítva jelentıs mennyiségő oxigénnel, a nitrogén nagymértékben
felhígítja az anyagáramot. Másrészt a vízgız nagy részének távoznia kell a véggázból, mielıtt az
visszakerülne a reaktor elejére. A víztartalom eltávolítása hőtéssel történhet, de a jelenlévı kénessav
és kénsav által okozott korróziós folyamatok miatt a kondenzátornak speciális anyagból kell
készülnie, így üveg-, vagy teflon béléső csövek alkalmazása szükséges. A víztartalom
adszorbenssekkel is megköthetı. A véggázoknak „Tread reaktorban” főtıanyagként való
alkalmazhatóságának vizsgálata folyamatban van.
A száraz gáz összetétele kb. 20% hidrogén, 20% szén-monoxid, 5% szén-dioxid, 1% metán,
1% etilén, és a fennmaradó rész argon és nitrogén. A gázelegy komponenseire történı
szétválasztása körülményes, mivel a véggázban kismérető korom szemcsék is találhatóak, ami
eltömítheti a szeparátort. A véggáz kb. 50% vizet is tartalmaz, aminek eltávolítását szintén meg kell
oldani. A száraz gázra vonatkoztatott kb. 50-60% nitrogén tartalom miatt a gázelegy olyan
mértékben felhígul, hogy annak szétválasztásához nagymérető berendezés szükséges. Mivel a
véggáz kenet is tartalmaz különbözı formájú oxidációs állapotban, annak kéntelenítését is meg kell
oldani.
A koromgyártásban egyéb hulladék-hıhasznosítási lehetıségek is ismertek. A hıcserélı
után a füstgázokat le kell hőteni, mielıtt az a zsákos szőrıbe lépne. A legolcsóbb és legkönnyebben
kivitelezhetı megoldás, hogy az anyagáramba vizet porlasztanak. De ebben az esetben a
rendelkezésre álló „hasznos” energiát elveszítjük. Néhány üzemben ebbıl a célból hulladék hıhasznosítású kazánt üzemeltetnek, amelynek segítségével technológiai gız állítható elı. Ez a
módszer egyre jobban elterjedıben van.
Jóval nehezebb az energia kinyerése közvetlenül a hıcserélı elıtt és a reakcióelegy elsı
kvencs hőtése után. A hőtést általában víz hozzáadásával oldják meg. A „kvencskazán”
alkalmazásával lehetne a legtöbb energiát kinyerni a vízhőtés során képzıdı vízgızbıl. De ezt a
módszert eddig csak egy vállalat, a Thai Carbon alkalmazza Thaiföldön.
11.3.8. A koromgyártás anyagáramainak mérése, anyagmérleg számítás
Fontos az elıállított korom mennyiségének pontos mérése. Nincsen beépítve olyan
áramlásmérı a rendszerbe, amellyel mérhetı lenne ennek az alacsony sőrőségő anyagnak az árama.
A szárító után beépíthetı ugyan egy tömegmérésre alkalmas szalag, amely a kiszáradt „gyöngyök”
tömegét mérhetné, de ennek kivitelezése még kezdeti stádiumban van. Ehelyett csak a tároló
tartályból távozó korom tömegét mérik, és ezt az értéket összevetik a gyártott termék elıállításához
szükséges alapanyag mennyiségével adott idıszakra vonatkoztatva. Ez a fajta adatszolgáltatás a
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havonkénti pénzügyi könyveléshez szükséges. Az alapanyag felhasználásra-, és a különbözı termék
típusokra vonatkozó termelési adatok alapján tervezik a következı hónap termelését.
Annak érdekében, hogy a termelési- és hozamadatok minden pillanatban nyomon
követhetık legyenek, szükség van a termelés folyamatos figyelésére. Ehhez a véggáz áramába
beiktatható egy gázkromatográfiás (GC) mérés, aminek segítségével az elıállított korom áramára
közvetett úton lehet következtetni. Gázkromatográfiás módszerrel meghatározható a véggáz
nitrogén-, szén-monoxid-, szén-dioxid-, metán-, acetilén-, argon- és hidrogén koncentrációja. A
11.13. ábra azokat az anyagáramokat tünteti fel, amelyeket a gázkromatográfos vizsgálat mérési
eredményei alapján meg lehet határozni, és amelyek alapján a technológia anyagmérlege
számolható.

11.13. ábra: A gázkromatográfiás mérési eredmények alapján meghatározható anyagmérleg
számításhoz szükséges anyagáramok vázlatos ábrázolása

A véggáz széntartalmú vegyületei a szén-monoxid, szén-dioxid, etilén és a metán. Ha
ismerjük a nitrogén moláris áramát és koncentrációját a véggázban, egyszerően meghatározható a
véggáz („off gáz”) térfogat árama:
„Off gáz” áram * Nitrogén koncentráció = Nitrogén áram (a levegı áramból)

Ez alapján írható:
„Off gáz” áram = (Nitrogén áram/Nitrogén koncentráció) = ismert

Ez az összefüggés bármely alkotóelemre felírható:
„Off gáz” áram = (Nitrogén áram/Nitrogén koncentráció) = (CO áram/CO koncentráció) =
= (CO2 áram/CO2 koncentráció), stb.

Így a szén-monoxid példáján:
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CO áram = (CO koncentráció)* [(Nitrogén áram/Nitrogén koncentráció)]

Ezek alapján a véggáz összes széntartalma (11-1.):
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FC, Offgáz

a füstgáz széntartalma; [mol C/óra]

FN2, levegı

nitrogén árama a levegıben [mol N2/óra]

CN2, GC

nitrogén koncentrációja (GC-vel meghatározva) [mol N2/m3]

Ci, GC

i-edik komponens koncentrációja (GC-vel meghatározva) [mol/m3].

(11-1)

A 11-1. képlet szerint kiszámolt értéket kivonva a rendszerbe óránként beadagolt nehéz olaj (esetleg
földgáz) széntartalmából közvetett úton határozható meg a képzıdı korom mennyisége, aminek
ismeretében további számítások végezhetıek a termelési sebességre és hozam adatokra
vonatkozóan. Ehhez pontosan kell ismerni a betáplált alapanyag szén tartalmát és a rendszerbe
belépı anyagok (levegı, olaj) áramát.
11.4. A koromnak a gumiipari termékekre gyakorolt erısítı hatása
Miután áttekintettük az ipari korom elıállításának technológiáját, szóljunk néhány szót arról,
hogy az ily módon elıállított adalékanyag milyen hatást gyakorol a gumiipari termékek
tulajdonságaira.
A gumihoz adagolt korom mennyisége, fajlagos felülete, szerkezete és felületi aktivitása
nagymértékben hatást gyakorol az adott gumiipari termék dinamikus és mechanikai jellemzıire.
Az „erısítés” fogalmán általában a szakítószilárdság, a továbbszakítási szilárdság, a
kopásállóság és a modulus növekedését értjük.
A konkrét erısítés mind a gumi, mind a töltıanyag tulajdonságaitól, mind pedig a feldolgozás
módjától függ. Az erısítést befolyásoló töltıanyag-jellemzık az alábbiak:
– a primer részecskék nagysága, amely a fajlagos felületet befolyásolja, ugyanis ez határozza
meg a töltıanyag mennyiséggel együtt, hogy mekkora hatásos felületen érintkezik
egymással a gumi és a korom;
– a töltıanyag „szerkezete”, vagyis a szemcsék alakjának szabálytalansága, amely fontos
szerepet játszik a terhelésnek kitett molekulaláncok mozgékonyságának csökkentésében;
– a töltıanyag felületi aktivitása, amely a legfontosabb tényezı a korom-korom és a koromgumi kölcsönhatások szempontjából.
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A primer részecskék átmérıjét, ill. az ezzel összefüggésben álló fajlagos felületet többféle
adszorpciós módszerrel lehet meghatározni. A legelterjedtebbek a következık (néhányat ezek közül
fentebb már említettünk):
– Jód-szám: nem „igazi” fajlagos felület, hiszen a porozitástól, a felületi szennyezıdések
jelenlététıl és a felület oxidációjának mértékétıl is függ.
– CATB (cetil-trimetil-ammónium-bromid) érték: ez az ún. külsı fajlagos felületet jellemzi,
amely az elasztomer molekulák számára is hozzáférhetı.
– BET érték: a nitrogén adszorpcióval mért fajlagos felület a teljes (porozitást is tartalmazó)
felületet jellemzi.
Ezekre a mérıszámokra nagy hatást gyakorol a koromfelület természete, és nem föltétlenül
tükrözik az gumi számára elérhetı felületet.
A koromképzıdés során létrejövı primer részecskék egymáshoz csatlakozva bonyolult
háromdimenziós szerkezetet alkotnak. Az erısen strukturált kormokban sok primer részecske
található egy aggregátumban, a gyengén strukturáltakban kevesebb. Az aggregátumok Van der
Waals kötésekkel további, lazább kapcsolatba léphetnek (ezeket agglomerátumoknak nevezik). Az
aggregátumok és agglomerátumok közti teret az egységnyi tömegő korom által felvett OAN
számmal mérik, ami a korom „szerkezetének” (strukturáltságának) mérıszáma, és az
aggregátumokat és az agglomerátumokat egyaránt magába foglalja. Az OAN adszorpciós mérések
könnyen és precízen elvégezhetık, de önmagukban semmit nem mondanak a részecskék alakjáról.
Ezek a mérések nem a gumikeverékben tapasztalható strukturáltságról adnak információt, hiszen az
agglomerátumok szerkezete a kompaundálás (bekeverés) során a nyíróerık miatt változik.
Ami az erısítı töltıanyag (korom) felületi aktivitását illeti, az nem túl jól definiált, de az
iparban gyakran alkalmazott fogalom, amely a koromnál a felszínen található kémiai csoportokkal
(karboxil-, kinon-, fenol- és laktoncsoportokkal) hozható kapcsolatba. Fizikai szempontból a felületi
és abszorpciós energiák nagyságáról van szó. A felület kémiai összetétele leginkább a gumi
vulkanizációjának kinetikájára van hatással. A felületi aktivitást hıkezeléssel lehet befolyásolni. Ha
a kormot elızıleg 1500 és 2700 °C közti hıkezelésnek vetik alá, a gumikeverék tulajdonságai
alapvetıen megváltoznak.
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