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1. A SZERVES VEGYIPAR LEGNAGYOBB MENNYISÉGBEN 

ELİÁLLÍTOTT INTERMEDIEREI ÉS TERMÉKEI 

 

1.1. A modern szerves vegyipar alapanyag forrásai 

A modern szerves vegyipar legfontosabb alapanyag forrásai a kıolaj és földgáz. Szinte valamennyi 

nagy mennyiségben elıállított szerves vegyipari alapanyag elıállítása visszavezethetı erre a két 

alapanyag forrásra. A kıolajból és földgázból elıállítható hét alapvetı építı blokk intermedier, 

amelyeken a szerves vegyipar meghatározó része alapszik, ezek az alábbiak: etilén, propilén, 

butilének, benzol, toluol, xilolok és a metán [1]. 

Az olefinek – az etilén, propilén és a C4 olefinek (butadién, izobutén, 1- és 2-butének) mind a 

földgázból, mind a kıolajból elıállíthatók.  

Az olefinek elıállítása elsısorban gızös és katalitikus krakkolással, az aromások elıállítása 

katalitikus reformálással és /vagy gızös krakkolással történik. 

A metánt a földgázból állítják elı, melynek fı alkotó része. A metán kémiai átalakításával állítják 

elı az u.n. szintézis gázt (CO + H2), amely az ammónia gyártás és a metanol gyártás alapanyaga.  

1.1.1.A Nagy Volumenő Szerves Vegyületek (NVSV) elérhetı legjobb technikák referencia 

dokumentuma (BREF) 

A szerves vegyipar legnagyobb mennyiségben elıállított intermedierei és termékei, a Nagy 

Volumenő Szerves Vegyületek (NVSV) BREF (elérhetı legjobb technikák referencia  

dokumentuma [6])  egy olyan  információ  bázist  jelent, amelyben a legjobb elérhetı technikák 

(BAT) információ csere céljainak megfelelıen a szerves kémiai ipart a következı területekre 

osztották fel: „Nagy Volumenő Szerves Vegyületek”, „Polimerek” és Finomkemikáliák”. A „Nagy  

Volumenő  Szerves  Vegyületek”  terminológiát  olyan szerves vegyületekre vonatkoztatják,  

amelyekbıl a  termelés  mennyisége legalább 100  kt/év.  Európában  kb.  90  vegyi   anyagra   

teljesül   ez   a   feltétel.   Ezért   sem   lehetett   részletes   információ   cserét megvalósítani  

minden  NVSV  folyamatra,  mivel  az  NVSV  területe  ilyen  széles.  Ennek nyomán  a  BREF  az  

általános  és  a  részletes  információk  keverékét  tartalmazza  az  NVSV  folyamatokról.  

 Az NVSV ipart nyolc alágazatra osztották ( funkcionális kémia szerint)  és  ezek  közül  az  un.  

„illusztrációs”  vagy  bemutató  folyamatok  közül  választottak  a  BAT alkalmazására 

demonstrációt. A hét bemutató folyamat azzal jellemezhetı, hogy nagy az ipari  fontosságuk,  

jelentıs  környezeti  tényezık  és  sok  európai  országban  mőködnek.   
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1.1.táblázat A Nagy Volumenő Szerves Vegyületek  BAT bemutató folyamatai 

Al-ágazat  Bemutató folyamat  

Kisebb olefinek  Olefinek elıállítása pirolízissel 

Aromások Benzol/toluol/xilolok BTX  

Oxigén tartalmú vegyületek  Etilénoxid és etilén-glikolok 

Formaldehid  

Nitrogén tartalmú vegyületek  Akrilnitril  

Toluol-diizocianát   

Halogén tartalmú vegyületek  Diklóretán  (DKE)  és   vinilklorid  monomer 

(VCM) 

 

1.2.Etilén alapanyag deriváltjai 

Általános információ: A kisebb olefinek adják a NVSV-n belül a kereskedelmi vegyi anyagok 

legnagyobb csoportját, emellett számos származékukat állítják elı. 1998-ban az európai etilén 

termelés 20,3 millió tonna, a propilén termelés 13,6 millió tonna volt. A vízgız jelenlétében végzett  

pirolízis  (steam  cracking)  adja  az  etilén  termelés  98%-át  és  a  propilén  75%-át. Jelenleg 

mintegy 50 pirolízis üzem mőködik Európában. Az átlagos európai üzemméret 400 kt/év  

kapacitású,  a  legnagyobb  közel  évi  1  millió  tonnás.  Az  olefin  termelésre  alkalmas 

alapanyagok  a  könnyő  gázoktól  (etán  és  LPG),  a  finomítói  folyadék  frakciókig  (benzin, 

gázolaj) terjednek. A nehezebb kiindulási anyagok általában nagyobb arányban szolgáltatnak 

melléktermékeket (propilén, butadién, benzol) és nagyobb/komplexebb üzemeket igényelnek.  

Az összes kisebb olefint a termék specifikáció alapján értékesítik inkább, mint a teljesítmény  

szerint, ez a nemzetközi piacoknak kedvez, ahol az eladási ár a fı tényezı. A pirolízis üzemek  

licenc   technológiákkal   dolgoznak,   amelyek   kis   számú   nemzetközi   fejlesztı   cégtıl  

származnak. Az általános séma hasonló, bizonyos elemek különböznek, elsısorban a kemence  

kialakítás,  amit  viszont  az  alapanyagok  tulajdonságai  és  választéka  szab  meg.  A  globális 

verseny miatt egyik technológia sem kínál különleges elınyöket, és a technológia választás a 

korábbi tapasztalattól, helyi körülményektıl és a beruházási költségektıl függ.  

Az alkalmazott folyamat: a pirolízis (steam cracking) erısen endoterm folyamat (15-50 GJ/t  

etilén),  a  lejátszódó  krakk  reakciók  800 oC  feletti  hımérsékletet  igényelnek  a  pirolízis  

kemencékben.  Ezzel  szemben  az  ezt  követı  kinyerési  és  tisztítási  mőveletek  az  olefin  

termékek  alacsony  hımérséklető  elválasztását  jelentik  -150 o C  hımérsékletig  és  35  bar  

nyomáson.  Az  üzemeket  az  integrált  energia  felhasználás  elvei  szerint  tervezik.  A  betáplált 

anyagok  és  a  termékek  különösen  tőzveszélyes  volta  miatt  az  egész  üzemben  magas 
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színvonalú szennyezés megelızés mőködik, ami azt eredményezi, hogy a legjobban mőködı 

üzemekben  a  teljes  szénhidrogén  veszteség  5-15  kg/t  etilén  értékek  között  marad,  ami 

köszönhetı például a zárt lefúvató rendszereknek is.  

Az olefinek elıállításánál a legjobb elérhetı technika (BAT):   

A  pirolízis  az  egyetlen  jelenleg  alkalmazható  nagy  volumenő  technológia a kisebb olefinek 

teljes körő elıállítására, így ez a BAT. Nincs BAT alapanyag, de azok  az  üzemek,  amelyek  gázt  

használnak,  általában  kisebb  kibocsátásúak,  mint  a  benzin  vagy gázolaj alapanyagokkal 

dolgozók.  

Az etilén felhasználása és etilén derivált termékek 

Etilén �polietilén  

                ↓↓↓↓  
� Diklóretán � Vinilklorid � PVC 
� Etilbenzol� Sztirol �Polisztirol 
� Etilénoxid� Etilén glikol � Tereftálsav � PET 
� Etanol �Ecetsav �Ecetsavanhidrid � Vinilacetát  

 

1.2.1.Diklóretán  (DKE)  és   vinilklorid  monomer (VCM) elıállítás és felhasználás 

Általános  információ:  A Diklóretán (DKE / EDC  (1,2-etilén-diklorid))  fıleg  a  VCM  

(vinilklorid  monomer) elıállítására használatos, ugyanakkor a vinilkloridot szinte kizárólag a PVC 

(polivinilklorid) elıállítására   használják.   Az   DKE/VCM   folyamatot   gyakran   

összekapcsolják   a   klór elıállításával, amiatt, hogy a klór szállítása problematikus, továbbá, hogy 

az DKE/VCM/PVC lánc  a  legnagyobb  klór  fogyasztó.  Az  EU-ban  30  DKE/VCM  gyártó  hely  

van,  teljes  VCM kapacitásuk 5610 kt/év  amely jelentıs kapacitás kihasználás ingadozást mutatott 

az elmúlt 5 évben.  
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1.1.ábra. Vinilklorid – PVC felhasználás és kapacitás kihasználás 

Alkalmazott folyamat: Az etilén alapú folyamatban az DKE-t etilén klórozásával (nagy vagy  

kis  hımérséklető  direkt  klórozás),  vagy  az  etilén  HCl-al  és  oxigénnel  történı  reakciójában 

(oxiklórozás)  állítják  elı.  A  nyers  DKE-t  mossák,  szárítják  és  tisztítják,  az  elmenı  gázokat 

katalitikus vagy termikus oxidációval kezelve. A tiszta, száraz DKE-t termikusan krakkolják krakk-

kemencékben vinilklorid és sósav képzıdése mellett, a VCM-t desztillációval tisztítják a sósav és a 

reagálatlan DKE eltávolítására.  

Ha az DKE krakkolásánál keletkezı összes sósavat az oxiklórozó egységben újra használják,  

és sem DKE-t sem sósavat nem vezetnek ki illetve be a rendszerbıl ill. -be, abban az esetben  

’kiegyensúlyozottnak’  nevezik  az  üzemet.  Amennyiben  direkt  klórozást  és  oxiklórozást  is 

használnak  az  DKE  elıállítására,  a  kiegyensúlyozott  üzemek  magas  szintő  melléktermék 

hasznosítással dolgoznak. Lehetıség van az energia visszanyerésre és ismételt felhasználásra a nagy 

mértékben exoterm reakciók (direkt klórozás és oxiklórozás) és az energia fogyasztók (DKE 

krakkolás, DKE és VCM elválasztás) kombinálásával.  

 

A DKE/VCM el ıállításánál a legjobb elérhetı technika (BAT): 

 a folyamat kiválasztás nyomán BAT a következı:  

•   az DKE/VCM elıállítására a BAT az etilén klórozása  

•   az etilén klórozására BAT a direkt klórozás és az oxiklórozás  

•   a direkt klórozásra lehet BAT a kis és a nagy hımérséklető klórozás is  

•   az etilén oxiklórozására többféle oxidálószer (oxigén a BAT az új üzemekre és lehet a  

meglévı levegıs üzemekre is) és reaktor típus (fix és fluid ágyas is lehet BAT)  
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•   a  folyamat  mérleg  optimalizálása  (DKE/HCl  források  és  nyelık)  a  folyamat  áramok  

lehetı legnagyobb mértékő visszaforgatása és teljes kiegyensúlyozása mellett.  

 

1.2.2.Etilénoxid elıállítás és felhasználás 

� Etilénoxid���� Etilén glikol ���� Tereftálsav ���� PET 

Általános információ: az etilénoxid (EO) kulcs intermedier több fontos termék elıállításánál.  

A fı felhasználás az etilén glikolok (EG) elıállítása, de fontosak még az etoxilátok, glikol- 

éterek és etanolaminok is.  

A  teljes  EU  gyártási  kapacitás  etilénoxidra  2500  kt/év  körül  van,  és  14  gyártóüzemben  

koncentrálódik.  Ennek  az  EO-nak  kb.  40%-át  glikolokká  alakítják  (globálisan  ez  kb.  70%). 

Az európai üzemek tipikusan az EO és az EG integrált elıállítására vannak berendezkedve.  

Az   EO-ot   és   a   MEG-t   (mono-etilén-glikol)   kémiai   specifikációk   alapján   értékesítik  

elsısorban,  nem  a  felhasználási  mutatók  szerint,  ezért  a  verseny  túlnyomórészt  az  árakban 

van 

Alkalmazott  eljárások:  Az  etilénoxidot  etilénbıl  és  oxigénbıl  (levegı)  állítják elı gázfázisú  

reakcióban ezüst katalizátorral. A katalizátor nem 100%-os szelektivitású, az etilén egy része CO2 -

dá  és  vízzé  alakul.  Az  EO  reaktorokban  fejlıdött  hıt  gız  fejlesztésére  és  így  főtési célokra  

használják  az  üzemben.  Az  EO-ot  a  reaktorból  kilépı  gáz  termékelegybıl  vizes abszorpcióval  

nyerik  ki,  majd  egy  sztripperben  betöményítik.  Az  oxigénes  eljárásban  a recirkuláltatott   gáz   

egy   részét   az   EO   abszorberbıl   egy   kolonnára   viszik,   amiben   a széndioxidot 

abszorpcióval távolítják el (forró káliumkarbonát oldattal), a karbonát oldatból sztrippeléssel őzik 

ki.  

Az etilén-glikolokat EO és víz emelt hımérséklető (150-250 oC) reakciójában állítják elı. A fı 

termék a mono-etilén-glikol (MEG), de értékes melléktermékek a di-etilén-glikol (DEG) és a tri-

etilén-glikol (TEG) is. A MEG-t elsısorban poliészter szálak és polietilén-tereftalát (PET) 

elıállítására használják.  
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Az etilénoxid elıállításánál a legjobb elérhetı technika (BAT):  

A  folyamat:  a  BAT  etilénoxidra  az  etilén  direkt  oxidációja  tiszta  oxigénnel  (a  kisebb  etilén 

fogyasztás és a kisebb véggáz termelés miatt). A BAT folyamat etilén-glikolra az etilénoxid 

hidrolízisén alapul (olyan reakció körülményekkel amik a kívánt glikol képzıdését elısegítik és 

minimális energiafogyasztással járnak).  

 

1.3.Propilén alapanyag deriváltjai 

� Propilén ����polipropilén  

                ↓↓↓↓ 

� Akrilnitril ����Akrilnitril szál 

� Aceton���� Metakrilsav ����Metilmetakrilát ���� PMMA 

� Propilén oxid���� Propilén glikol ���� Poliolok���� PUR 

� Propilén+ Benzol ����Kumol ����Fenol ���� Biszfenol A ����   Polikarbonát  

 1.3.1. Akrilnitril  el ıállítás és felhasználás 

Általános  információ:  Az  akrilnitril  monomerként  használt  intermedier,  világszerte  számos 

alkalmazása  van.  Az  európai  akrilnitril  többségét  akril-szálak  elıállítására  használják,  a 

második legfontosabb alkalmazás akrilsavként történik. Az EU-ban hét üzem mőködik, ezek 

összkapacitása 1165 kt/év.  

Alkalmazott folyamat: A BP/SOHIO folyamat szerint állítják elı a világtermelés 95%-át, ezt  

használják   Európában   is.   A   folyamat   a   propilén   gızfázisú   exoterm   ammoxidációja  

feleslegben   vett   ammóniával,   levegıvel,   fluid   katalizátoros   reaktorban.   A   számos  

mellékreakció lejátszódása mellett három fıbb termék van:  

•   hidrogéncianid,    ezt    helyben    átalakíthatják,    eladhatják    (ha    van    felhasználó),  

megsemmisítik, vagy ezek kombinációját alkalmazzák  

•   acetonitril, amit tisztítást követıen értékesítenek, vagy megsemmisítenek  

•   ammóniumszulfát,  amit  termékként  mőtrágyában  használnak,  vagy  a  helyszínen  

A  nyersanyag  és  energiafogyasztást  az  akrilnitril  eljárásban  a  katalizátor  kiválasztása,  a  

termelés  volumene  és  a  kinyerı  üzem  konfigurációja  befolyásolják.  Propilén  és  ammónia  a 

fıbb nyersanyagok, de a katalizátor ’utántöltés’ is jelentıs fogyasztó.  

 

A  propilén  ammoxidációja  erısen  exoterm  reakció.  Az  akrilnitril  üzemek  általában  nettó 

energia  kibocsátók,  mivel  a  reakció  hıt  nagy  nyomású  gız  elıállítására  használják,  amivel 

légkompresszorokat hajtanak, és energiát szolgáltatnak a feldolgozó tisztító egységeknek.  
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Az energia  kibocsátás  340-5700  MJ/t  akrilnitril  emiatt  az  egész  üzemre  kiterjedı  energia 

menedzsment kulcskérdés.  

A  reakciólépésben  víz  keletkezik,  így  a  folyamatból  a  víz  elvétele  kritikus  része  az  üzem 

tervezésének.  Több  eltérı  technika  van,  ezek  közül  a  leggyakrabban  használt  szerint  a 

kulcslépés  a  szennyezık  koncentrálása  a  vízben,  bepárlást  alkalmazva.  A  koncentrált 

szennyezı  áramot  elégethetik  vagy  visszavihetik  a  folyamat  más  részébe,  hogy  az  eladható 

anyagok mennyiségét maximalizálják (mielıtt elégetik a szennyezı áramot). A ’tiszta’ vizet, amit a 

betöményítésnél kapnak, általában biológiai tisztításra viszik.  

A  reakció  elmenı  gázai  nem-kondenzálható  anyagokat  (nitrogén,  oxigén,  szénmonoxid,  

széndioxid,   propilén,   propán),   vízgızt   és   szerves   szennyezı   nyomokat   tartalmaznak. 

Termikus vagy katalitikus oxidációval lehet kezelni ezt az áramot.  

Az akrilnitril üzemhez általában a maradékok megsemmisítésére szolgáló egység is tartozik,  

amiben a hidrogéncianidot is el lehet égetni. A kimenı gázok mennyisége és összetétele függ  

a  külsı  eszközöktıl  és  a  hidrogéncianid  fogyasztóktól.  Emiatt  nincs  speciális  kezelés  a  

kimenı gázokra (kivéve a hıvisszanyerést).  

Az   akrilnitril   és   a   hidrogéncianid   veszélyes   volta   miatt   a   tárolásuknál   követendı  

biztonságtechnika nagyon fontos.  

Az akrilnitril  el ıállításánál a legjobb elérhetı technika (BAT): 

A  BAT  a  propilén  ammoxidációja  és  az  akrilnitril  ezt  követı  kinyerése.  BAT  lehet  a  három  

fıbb  melléktermék  kinyerése  (HCN,  acetonitril,  ammóniumszulfát),  függıen  a  helyi  

körülményektıl,  de  visszaforgatásra  és  megsemmisítésre  szolgáló  berendezésekre  minden 

esetben szükség van.  
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1.4. Benzol, toluol alapanyag deriváltjai 

� Benzol + Propilén ���� Kumol ����Fenol ���� Biszfenol A ���� Polikarbonát  

      ↓↓↓↓       

� Hexametilén diamin +Adipinsav ���� Nylon  

� Kaprolaktám ����Aminokapronsav ���� Nylon 

� Etilbenzol���� Sztirol ����Polisztirol 

� Nitrobenzol���� Anilin ���� MDA ����MDI ����PUR  

� Toluol ���� DNT ���� TDA ���� TDI ���� PUR  

Az ’aromások’ meghatározás a benzolt, toluolt, a xilol elegyeket (orto-, meta-,  és  para-xilol)  

jelenti,  általában  BTX-ként  ismeretes.  A  benzolt  sztirol,  kumol  és ciklohexán  elıállítására  

használják.  A  toluol  nagy  részét  benzol,  fenol  és  toluol-diizocianát elıállítására használják. A 

para-xilolt polietilén-tereftaláttá alakítják (PET), a xilol elegyeket oldószerként használják, az orto-

xilolból ftálsavanhidridet állítanak elı.  

1998-ban  a  nyugat-európai  aromás  ipar  több  mint  10  millió  tonna  terméket  állított  elı,  2,3 

milliárd  USD  értékben.  Az  aromás  piac  komplex  és  változó,  mert  hat  fı  terméket  jelent, 

amiket igen eltérı folyamatokban és kiindulási anyagokból állítanak elı. Az aromás termékek árai    

kapcsolódnak    egymáshoz    és    a    nyersolaj    árakhoz,    benzin    árakhoz    és    a 

valutaárfolyamokhoz is. Továbbá az EU üzemanyagokra vonatkozó elıírásai 2000 év elejétıl a  

motorbenzin  benzol  tartalmát  1%  alatti  mennyiségben  limitálták,  ennek  következtében  a 

kiindulási anyagokból a benzolt ki kell nyerni, ami az EU benzol termelését növelte.  

Alkalmazott   eljárások:   BTX   aromásokat   három   fı   anyagáramból   nyernek:   finomítói  

reformátumokból, pirobenzinbıl és benzolt a kıszénkátrány feldolgozásból. A termékáramok  

aromás elegyeket tartalmaznak, amiket el kell választani és tisztítani a vegyi piac számára.  

•   Benzol:  Európában  a  benzol  55%-a  pirobenzinbıl,  20%-a  reformátumból,  néhány  

százaléka  köszénkátrányból,  a  többi  más  aromások  kémiai  átalakításából  származik.  

Európában 57 termelı egység van, összkapacitásuk 8100 kt/év.  

•   Toluol:  Európában  a  pirobenzin  és  a  reformátum  fele-fele  arányban  részesülnek  a  

toluol termelésbıl. 28 termelı egység összkapacitása 2760 kt/év.  

•   Xilolok:  A xilolok fı forrása a reformátum. A xilol termelés elsısorban a para-xilolra  

vonatkozik,  de  a  legtöbb  termelı  kinyeri  az  orto-  és  a  meta-xilolt  is.  Európában  11  

termelı egység van, összkapacitásuk 1850 kt/év.  

A    termelı    eljárások    kiválasztása    stratégiai    döntés,    függ    a    kiindulási    anyagok  

hozzáférhetıségétıl, árától és az aromás termékek iránti igénytıl. A kiindulási anyagok és a  

kívánt termékek olyan sok variációja lehetséges, hogy szinte mindegyik üzem konfigurációja  
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egyedi.   Mindazonáltal   az   aromások   elıállítása   petrolkémiai   nyersanyagokból   néhány  

egymással   szorosan   kapcsolódó   és   integrált   eljárást   használ,   amik   lehetıvé   teszik   a 

következıket:  

•   Az aromások elválasztását a nem-aromásoktól, a tiszta termékek kinyerését kifinomult  

fizikai   elválasztási   folyamatokkal   (azeotróp   desztilláció,   extraktív   desztilláció,  

folyadék-folyadék extrakció, hőtve kristályosítás, adszorpció, komplexképzés BF 3 /HF- 

al.   A   leggyakrabban   használt   módszerek   az   oldószeres   extrakció,   ezt   követı  

desztilláció.  

•   A hasznosabb termékek elıállítására szolgáló kémiai eljárások a következık:  

  -toluol hidrodezalkilezése benzollá (THD vagy HDA)  

  -toluol diszproporcionálásával benzol és xilolok elıállítása (TDP)  

  -xilolok és/vagy meta-xilol izomerizációja para-xilollá  

  -toluol alkilezése para-xilollá vagy p-metil-etil-benzollá  

Az  aromás  termelı  egységek  lehetnek  finomítókban  vagy  petrolkémiai  komplexekben,  a  

folyamat  integráció  lehetıvé  teszi  az  infrastruktúra,  a  melléktermék  kezelés,  más  közös  

eszközök,  mint  a  fáklya  vagy  a  szennyvízkezelı  közös  használatát.  A  legtöbb  aromás  

technológiát nemzetközi technológiafejlesztı cégek tervezik és építik. Több mint 70 folyamat  

licenc és 20 licencadó létezik, mindegyik más kiindulási anyagra és folyamat jellemzıvel, a  

helyi igények kielégítésére.  

Az aromások elıállításánál a legjobb elérhetı technika (BAT): Nem lehetséges a BAT eljárás 

meghatározása, mivel a kiválasztás nagymértékben függ a kiindulási anyagtól és a kívánt terméktıl.  
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1.4.1.A benzol és  toluol alapanyag izocianát deriváltjai 

 

1.2.ábra A benzol és  toluol alapanyag izocianát deriváltjai 

 

Toluol-diizocianát (TDI) és difenilmetán-diizocianát (MDI) el ıállítása és felhasználása  

   Általános  információ:  Az  izocianátok,  különösen  a  toluol-diizocianát  (TDI)  és a 

difenilmetán-diizocianát (MDI) a  poliuretánok elıállításában  fontosak  (pl.  rugalmas  habok,  

bútorkészítésre  szolgáló  mőanyagok,  festékek, autóalkatrészek,  fogyasztási  cikkek, kemény 

habok, építıipari szigetelıanyagok, gépkocsi mőanyag alkatrészek, stb.).  2001-ben  a  világ  TDI  

kapacitása  1600  kt/év,  az MDI kapacitás 2900 kt/év,  2009-ban világ  TDI  kapacitása  kb. 1900 

kt/év,  az MDI kapacitás 5100 kt/év volt.   
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1.3.ábra. A TDI felhasználás alakulása a világon 

 

 

1.4.ábra. Az MDI felhasználás alakulása a világon 
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A toluol-diizocianát (TDI) elıállításánál alkalmazott   folyamat:  A   folyamat   lépései   a   TDI   

elıállításban   a   toluol   nitrálása,   a  dinitrotoluolok (DNT)  hidrogénezése,  a  toluoldiaminok  

(TDA)  foszgénezése  oldatban.  A foszgénezés   reakció   körülményeinek   megválasztása   fontos,   

mert   az   izocianát   csoport  reakcióképes és mellékreakciók mehetnek végbe.  

Fogyasztások/emissziók:  a  kiindulási  anyagok  a  toluol  és  a  nitráló  sav  (DNT  intermedier  

elıállítására, hidrogén (a DNT hidrogénezésére TDA-ná) és foszgén (a TDA foszgénezésére TDI-

tá). Az oldószereket és a katalizátorokat újra használják. A fı légszennyezık a szerves  vegyületek  

(pl.  toluol,  TDA,  oldószerek)  az  NOx  és  a  sósav.  A  fı  vízszennyezık  a szerves  vegyületek  

(nitroaromások)  és  a  szulfátok.  A  hidrogénezı  lépés  desztillációs  maradékot  és  kimerült   

katalizátort   eredményez.   A   foszgénezés   desztillációs   maradékot,   szennyezett  oldószereket 

és aktív szenet termel, amit megsemmisítenek.  

A toluol-diizocianát (TDI) elıállításánál BAT: a BAT folyamat felépítése a foszgénezésen alapul.   

 

A difenilmetán-diizocianát elıállításánál alkalmazott   folyamat:  :   (MDI)   poliuretán   gyanták   

nyersanyaga.   Diamino-difenilmetán  foszgénezésével  állítják  elı,  a  foszgén  és  az  amin  

elıállítás  is  integrált  

folyamatban  történik.  A  foszgént  klór  és  szénmonoxid  aktív  szénnel  katalizált  reakciójában 

állítják   elı.   A   diamino-difenilmetánt   pedig   anilin   és   formaldehid   sósav   katalizálta 

reakciójában  nyerik.  A  nyers  termék  mosásából  és  a  reakcióból  származó  vizes  oldatból  az 

anilint visszanyerik. A lefújt gázokat kezelik. A foszgénezés véggázaiból a sósavat kinyerik és 

értékesítik.   

A  nyers  MDI  elegyet  az  oldószer  klórbenzoltól  három  lépésben  választják  el,  ezekben   

foszgént,  sósavat  és  fenilizocianátot  nyernek.  Az  MDI  elegyet  tiszta  4,4’MDI-re,  izomer 

elegyre és polimer MDI-re választják szét, mind hasznos termékek.  

A  véggázkezelıben  tisztítják  az  összes  a  folyamatból  származó  gáznemő  anyagot,  ez  

kondenzátorból, vizes és lúgos mosóból áll. A mosófolyadékokat a vízkezelıben tisztítják.  

A vízkezelı két részbıl áll, az elsıben nyerik ki az aminokat és a metanolt, a másik szolgál a  

klórbenzol   kinyerésére,   amit   elválasztással   és   sztrippeléssel   oldanak   meg.   A   kezelt  

szennyvizeket a központi biológiai tisztítóba viszik.  

 

1.5. Metán alapanyag deriváltjai 

� Metán  ���� szintézis gáz (CO+ H2)  

�  ↓↓↓↓ 

� Metanol ����Formaldehid  



20 

�  Formaldehid  + Fenol ���� Fenol-formaldehid gyanták 

� Formaldehid + Anilin ����MDA ����MDI ����PUR 

 

1.5.1. A    formaldehid   elıállítása és felhasználása 

Általános  információ:  A  formaldehidet  számos  termék  (pl.  gyanták,  festékek)  elıállításánál 

használják,  vagy  mint  a  formaldehid  100%-os  polimerjeit  vagy  mint  reakcióterméket  más 

vegyületekkel  együtt.  A  teljes  európai  termelési  kapacitás  3100  kt/év,  ezt  68  üzem  13 

tagállamban   képviseli. 

Alkalmazott  folyamatok:  A  formaldehidet  metanolból  állítják  elı,  katalitikus  oxidációval, 

levegı  hiány  (ezüst  folyamat),  vagy  levegı  felesleg  (oxid  folyamat)  mellett.  Az  ’ezüst’ 

folyamatok   megkülönböztethetıek   még   aszerint,   hogy   teljes   vagy   részleges   metanol 

konverzióval  dolgoznak.  Mindkét  folyamat  változatnak  vannak  elınyei  és  hátrányai,  az 

európai formaldehid kapacitás körülbelül egyenlı arányban oszlik meg a két változat között.  

A formaldehid   elıállításnál a BAT:  A  BAT  termelési  vonal  lehet  mind  az  ’ezüst’  mind  az  

’oxid’  folyamat.  A  folyamat  kiválasztás a következı tényezıkön múlik: a metanol szükséglet és 

ár, üzem kapacitás, üzem  elhelyezkedése, elektromos áram felhasználás, gıztermelés, katalizátor 

ára és élettartama. A BAT szerint optimalizálni kell az energia mérleget a környezı üzemi 

helyekkel.  
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1.6. Alkilezés 

1.6.1. Az alkilezés fogalma 

Alkilezésnek (vagy arilezésnek) nevezzük azokat a reakciókat, melyek során egy 

molekulára addíció vagy szubsztitúció útján alkil- (vagy aril-) csoportot kapcsolunk. Tágabb 

értelemben ide sorolhatók mindazok a folyamatok, melyekben a szubsztituens alkil, vagy 

aril jellegő szénatomon keresztül kapcsolódik a szubsztrátumhoz.  

1.6.2. Az alkilezı reakciók csoportosítása  

a) az alkilezett atom minısége szerint  

– O-alkilezés      (éterek elıállítása), 

– N-alkilezés      (aminok elıállítása), 

– C-alkilezés      (szén-szén kötés létrehozása,  ipari szempontból az 

– aktív metilén csoport alkilezése jelentıs), 

– fém alkilezés (fém-szén kötés létrehozása, ipari jelentıségő a Grignard 

vegyületek, az aluminium-alkil vegyületek és az ólom-tetraetil elıállítása 

jelentıs).  

b) a reakció típusa szerint 

– szubsztituciós,  ilyen az alkilezési reakciók többsége  

– addiciós, ezek közül gyakorlati jelentıségő csupán az oxietilezés  

1.6.3. Alkilezı szerek 

� Alkoholok  

Fıleg a metil- és etil-alkoholt használják. Fıként O- és  N-alkilezést végeznek velük. 

A reakciót sav katalizátor jelenlétében végzik. Metil-alkoholhoz sósavat, etil-alkoholhoz kénsavat 

használnak. A reakciót gyakran végzik atmoszferikusnál nagyobb nyomáson.  Erre részben az 

elérhetı magasabb hımérséklet,  részben a forrponton lévı alkohol reakcióelegyben ily-módon 

elérhetı nagyobb koncentrációja és az ezáltal okozott sebességnövekedés miatt van szükség.  

A reakció során nincs molekulaszám csökkenés, a Le Chatelier-Brown elv hatása ilyenkor nem 

érvényesül.  

Alkoholokkal aromás halogén vegyületek is alkilezhetık, A reakciót alkálikus közegben kell 

végezni. (HX megkötés).  Az ilyen reakciókat is gyakran végzik atmoszferikusnál nagyobb 

nyomáson. 

Lewis sav katalizátorokkal C-alkilezés is végezhetı alkoholokkal.  Ezt a reakciótípust a Friedel-

Crafts reakciók között tárgyaljuk. 
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� Alkil-halogenidek 

Fontos alkilezı szerek. Reaktivitásuk a halogén elektronegativitásának növekedésekor csökken. A 

fluoridok gyakorlatilag nem reakcióképesek. A leggyorsabban és legkönnyebben a jodidok 

reagálnak. Olcsó áruk miatt még is a kloridokat használják leggyakrabban. Bromidot vagy jodidot 

csak akkor használnak ipari alkilezıszerként, ha a nagyobb termelékenység vagy a termék 

magasabb ára ezt kifizetıdıvé teszi. 

O-, N- és fém-alkilezés egyaránt végezhetı velük.  

A reakció egyensúlyra vezet.   

Jó termelés csak halogénmegkötı szerekkel érhetı el. Amikor csak lehetséges (oldhatóság, 

érzékenység) vizes lúgot használnak ilyen célra. Ha vizes oldat nem használható tercier amint vagy 

piridint használnak. 

Alacsony forráspontú alkilhalogeniddel célszerő nyomás alatt alkilezni. 

A reaktivitást az alkil csoport szerkezete is befolyásolja. A halogénhez kapcsolódó szénatom 

rendősége szintén befolyásolja a reakcióképességet. Az aktivitás a tercier, szekunder,  primer 

sorrendben csökken. 

Az aralkil-halogenidek közül a benzil vegyületeknek van jelentısége. A benzilezés a végtermék 

kialakítása mellett O ill. S atom védelmére is használatos.  

� Oxisav-észterek 

Dialkil-szulfát, alkil-nitrát, alkil-foszfát, dialkil-szulfit, és dialkil-karbonát használható alkilezı 

szerként.  A vegyületek reakcióképessége a felsorolás sorrendjében csökken.  

Ipari célra fıként a dialkil-szulfátokat használják. Legfontosabb képviselıjük a dimetil-szulfát. 

Fıként fenolos hidroxilok alkilezésére alkalmas. Hátránya hogy erısen mérgezı.  A reakciót vizes 

vagy vizes-alkoholos közegben végzik, amely kálium, vagy nátrium-hidroxidot is tartalmaz. Az 

egyik alkil csoport szobahımérsékleten,  a második 110-130 °C-on reagál. 

A dialkil-szulfátokon kívül a dialkil-karbonátoknak van jelentısége. Monoalkil-malon-észter 50-80 

%-os termeléssel alakítható dialkil származékká vele.  

Aromás-szulfonsavak észterei,  a monoalkil-szulfátokhoz hasonló körülmények között alkileznek.  

Fenolos hidroxil alkilezésére használják ıket. Nem mérgezıek. Semleges közegben aminok is 

alkilezhetık velük.  Savmegkötıszer maga a termék. 

 

� Oxirán-győrős vegyületek 

– Jellegzetes képviselıjük az etilén-oxid 
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– Lúgos vagy savas közegben  

 

     ahol (r = H vagy alkil) csoport vihetı be velük alkoholos vagy fenolos hidroxil- vagy amino 

csoportra.  

Poliéter lánc alakítható ki velük.  Ez vízoldhatóvá tehet bizonyos vegyületeket.   

A reakció enyhén exoterm.  Az ilyen típusú alkilezést oldószer nélkül, 140-160 °C-on végzik. A 

nyomás 10-15 barg.  

A katalizátor - leggyakrabban kálium vagy nátrium-hidroxid - mennyisége 1 - 3 %. 

Az etilén vagy butilén-oxid robbanásveszélyes vegyület. Színes fém szerkezeti anyag 

oxialkilezéshez nem használható, mivel ezek oxirán-győrős vegyületekkel rendkívül 

robbanásveszélyes  tulajdonságú komplex vegyületeket képezhetnek.  

1.6.4. Különbözı vegyületek alkilezése  

� Hidroxil csoport alkilezése  

A reakció célja éterek elıállítása. Alifás vegyületekbıl az alábbi módon lehet étert elıállítani:  

a.) Két molekula alkoholból vízelvonással. 

A reakció folyadék vagy gızfázisban végezhetı. A folyadékfázisú reakciót kénsav vízelvonó 

szerrel végzik. Az alkilezıszer a monoalkil-szulfát.  

A reakciót a keletkezı éter forrpontja felett kell végezni.  

A hımérséklet egyrészt a reakció sebességét növeli, másrészt ilyen körülmények között a 

termék a reakció során elkülöníthetı a reakcióelegy többi részétıl.  

Az alkalmazható hımérséklet felsı határa az a hıfok, ahol az alkohol olefinné alakul.  
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Gızfázisban a reakció Al2 O3,  Al2 (SO4 )3 vagy Al3 (PO4)2  katalizátor jelenlétében végezhetı. 

A hımérsékletet ilyenkor is az olefinképzıdés megindulása szabja meg. 

 Az olefinképzıdés a hidroxil csoporthoz kapcsolódó szénatom rendőségének a függvénye.  

Elsırendő szénatomhoz kapcsolódó hidroxil csoport könnyen éterré alakítható,  másodrendő 

alkoholokból csak rossz termeléssel lehet étert készíteni,  harmadrendőekbıl olefin keletkezik. 

b) Alkohol és alkil-halogenid reakciójával 

Fıként másod és harmadrendő alkoholok éterei és vegyes éterek állít hatók elı ezzel a 

módszerrel  (Williamson szintézis).  

A kondenzáció mellék terméke halogénhidrogén sav ezért a reakciót alkálikus közegben kell 

végezni. A reakciót oldatban végzik.  

Polihidroxi vegyületek pl.   cellulóz éterei is elıállíthatok ezzel a mód szerrel. A reakcióhoz 

100°C körüli hımérséklet és - az alkilezı halogénvegyület forrpontjától függıen - az ennek 

eléréséhez szükséges nyomás kell. 

c.) Egyéb módszerek 

Alkoholos hidroxil olefinekkel addíciós reakcióban észteresíthetı. A reakciót kénsav katalizátor 

jelenlétében végzik.  A módszer ipari jelentısége kicsi. 

Fenolos hidroxil csoport dialkil-szulfáttal,  monoalkil-szulfát nátriummal, toluol.-szulfonsav-

észterrel vagy alkil-halogeniddel észteresithetı.  A reakciót alkálikus közegben (általában Na-

alkoholát) végzik. Ha a fenolos hidroxil több kondenzált győrőbıl álló rendszerhez kapcsolódik 

Al 2O3  jelenlétében is elvégezhetı a reakció. 

� N alkilezés  

Rövidebb alkil csoportot tartalmazó aminok,  alkohol és ammónia vagy amin gızfázisú 

reakciójával állíthatók elı. 

A reakciót a hımérséklet emelése gyorsítja. Az alkalmazható hımérséklet felsı határa itt 

is az olefin képzıdés függvénye.  A reakciót Al2O3  katalizátor jelenlétében végezzük. 

Hosszabb alkilláncú aminok hasonló vegyületekbıl folyadékfázisú reakcióval állíthatók 

elı. Elıfordul, hogy a kellı reakciósebesség csak atmoszferikusnál nagyobb nyomás 

alkalmazásával biztosítható.  

Dialkil-szulfátokkal is végezhetı a reakció. Ezek felhasználása a gazdaságosság 

függvénye.  

A dialkil-szulfát magasabb ára kompenzálható az olcsóbb, nagyobb térfogatú készülék 

használatával.  

Az aromás aminok - fıként anilinszármazékok - alkoholból és aromás aminból állíthatók 

elı alkohollal, kénsav jelenlétében (alkil-szulfát). A reakció folyadékfázisú és gyakran 
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autoklávban végzik. A hımérsékletet ebben az esetben is a lehetı legmagasabb értéken 

kell tartani. Értékét az olefinképzıdés megindulása szabja meg.  

Ha az alkohol kénsav jelenlétében éterré alakul, akkor az alkilezéshez sósav katalizátort 

alkalmaznak. 

� C alkilezés  

Gyakorlatilag aktiv metilén csoport alkilezését jelenti.  Fıleg a gyógyszeripar 

szempontjából jelentıs a ciánecetsav észtereinek és a maionsav di-észterének,  

dinitriljének, valamint fél-észter-fél-nitriljének ilyen jellegő  reakciója.   

Az alkilezıszer általában alkilhalogenid,  de ritkábban használnak alkil-szulfátot és 

aralkil-szulfonátot is. A reakciót bázisok jelenlétében végzik. Ezek lehetnek fém Na ill. 

K, de használják hidridjeiket,  alkoxidjaikat és amidjaikat is. A reakciót oldatban végzik. 

Az oldószer leggyakrabban alkohol.  Ha ez valamilyen okból nem használható benzolt 

vagy észtert  használnak. 

A CH2-csoport mindkét hidrogénjének cseréjét két lépésben kell végezni, még akkor is, 

ha az alkil csoportok azonosak.  Amennyiben az alkil csoportok különbözıek,  elıször 

célszerő a nagyobb szénatom számút kapcsolni a szubsztrátumra. Ilyenkor a két 

alkilezett származék forráspont különbsége a reakció végén nagyobb, így desztillációs 

elválasztásuk könnyebb.  

Ha az alkil csoportok szubsztrátumhoz kapcsolódó szénatomjai különbözı rendőek, 

akkor szterikus gátlás mérséklése céljából, mindig a kisebb rendővel kell kezdeni a 

reakciót.  

 

� Fém alkilezés  

Az alkilezıszerek alkoholok vagy alkil-halogenidek.  Fémek alkilezése gyakran 

tőzveszélyes folyamat. A reakcióra általánosan jellemzı szempontok nincsenek. A 

termék az esetek többségének mérgezı. 
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1.6.5. Az alkilezést befolyásoló tényezık 

� Koncentráció 

Az alkilezıszer feleslege javítja a kitermelést.  Ezt fıként ott használják fel, ahol nem áll 

más módszer a reakció egyensúlyának eltolására. Gyakran elıfordul,  hogy az olcsó 

alkilezıszer egyben a reakcióelegy oldószere. A többszörös alkilezés lehetısége esetén (pl. 

aminok),  az elválasztási lehetıségek határozzák meg, hogy milyennek választjuk meg a 

koncentrációviszonyokat. Ha a termék és a kiinduló vegyületek elválasztása egyszerőbb,  

mint az egyszer és többször alkilezett vegyületekké, akkor a koncentrációviszonyokat úgy 

választják meg,  hogy ne játszódhasson le túlalkilezés.  

Ha az egyszer és kétszer alkilezett termékek elkülönítése a könnyebb, akkor ennek 

megfelelıen választják meg a koncentráció viszonyokat  a reakció indításakor. 

� Hımérséklet 

Az alkilezések általában endoterm folyamatok. Szobahımérsékleten csak kis sebességgel 

játszódnak le. A hımérséklet emelésekor a reakciósebesség nı.  Ennek megfelelıen a 

reakciók többségét (kivétel az oxietilezés) olyan magas hımérsékleten kell végezni, amilyet 

a jelenlévı vegyületek stabilitása vagy az esetleg fellépı mellékreakciók lehetıvé tesznek.  

Kivételt képez a dimetil-szulfátos metilezés - amelyet, ha csak egy metil csoportot akarunk 

fel használni - szobahımérsékleten vagy ennek közelében végeznek.  

A fémek alkilezése többségében exoterm reakció.  

Az oxirángyőrős alkilezések szintén enyhén exotermek ezért ritkán végzik ıket 180 °C-nál 

magasabb hımérsékleten. 

 

� Nyomás 

A molszám csökkenéssel járó reakciók esetén a nyomás növelése gyorsítja a reakciót 

(L’Chateliér-Brown elv).    

Gyakran alkalmazzák a nyomás növelést olyan esetben is amikor nincs mólszám változás. 

Ilyenkor részben a magasabb hımérséklet elérése  forráspont növekedés által 

(reakciósebesség növelés)  és részben a jobb oldékonyság biztosítása a cél. 
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1.6.6.  Az alkilezés készülékei 

Alkilezéshez ritkán használnak különleges készülékeket. Általában keverıs, visszafolyó hőtıvel és 

adagoló berendezéssel felszerelt készülékek használhatók atmoszferikus nyomáson 

Közönséges középnyomású autoklávokat használnak a nyomás alatt végzett reakciókhoz.  

A gızfázisú alkilezési folyamatokat általában csıköteges katalitikus reaktorokban, vagy töltetes 

reaktorokban  végzik. 

A szerkezeti anyag a közeg kémhatásától függıen változó. Általában acél, vagy zománcozott 

készülékek használatosak.  

 

1.7. FRIEDEL-CRAFTS REAKCIÓK 

 Friedel Crafts reakcióknak nevezzük a Lewis savakkal (AICl3, ZuCl2 , FeCl3, BF3,  TiCl4  stb.) 

katalizált alkilezı illetve acilezı reakciókat [2]. 

A reakció szubsztrátuma valamilyen aromás karakterő vegyület, amely az úgynevezett aktív 

komponens Lewis savas komplexével reagált a reakció során. 

A szubsztrátum szerkezete jelentıs mértékben befolyásolja annak reakciókészségét. A helyettesítıt 

nem tartalmazó szubsztrátumok aktivitási sorrendje a következı: 

 (1-1)  

Elsırendő szubsztituensek növelik, másodrendőek csökkentik a szubsztrátum aktivitását.   

Az elsırendő szubtituens hatása általában erısebb, így ezek mindkét típusú szubsztituens együttes 

jelenléte esetén nemcsak csökkenthetik, de túl is kompenzálhatják a másodrendő szubsztituensek 

aktivitást mérsékelı hatását. 

Az aminok,  fenolos hidroxil csoportot illetve ennek étereit tartalmazó vegyületek maguk is 

képeznek Lewis savas komplexet, ezért jó kitermeléssel csak HF jelenlétében alkilezhetık. 

A nitrobenzol annyira inaktív, hogy a reakció oldószerként is használható. 
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1.7.1 A Friedel-Crafts reakciókban használt aktív komponenseket jellemzı tulajdonságai 

A Friedel-Crafts reakciókban használt aktív komponensek jellemzı tulajdonságait az 1.2.táblázat 

mutatja. 

 Aktív komponens AlCl3 mennyisége Termék 

1.  Alkilhalogenid 

CH3Cl Katalitikus 

 

2. Olefin 

CH2 = CH2 
Katalitikus 

 

3. Savklorid 

CH3COCl 1 mol 

 

4. Savanhidrid 

(CH3CO)2O 

2 mol benzol) 

3 mol 
 

 

5. 

Nitril: CH3CN 1 mol 

 
 

 HCN 
1 mol 

 

6. Epoxidok 

 

1 mol  

7. Savak 

CH3COOH 2 mol 

 

8. Alkoholok 

CH2H5OH 1 mol 

 

 

 

0,75 mol 

 

1.2.táblázat  - Friedel-Crafts reakciókban használt aktív komponensek jellemzı tulajdonságai 
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1.7.2. A Friedel-Crafts reakciókat  befolyásoló tényezık 

A katalizátor tisztasága és szemcsemérete: 

Ipari célokra általában AlCl3 -ot használnak. Ezt levegıtıl elzárva kell tárolni (zárt dobokban),  

mivel nedvesség hatására HCl lehasadása közben bomlik. Színe az FeCl3 szennyezéstıl általában 

sárgás, de sem ez, sem a szintén elıforduló TiCl4 szennyezıdés nem csökkenti - sıt az utóbbi 

kismértékben növeli - az aktivitását. 

A reakcióelegy az esetek többségében heterogén. Az AlCl 3 nem oldódik benne. A reakció sebessége 

az érintkezési felület nagyságának tehát a szemcsenagyságnak a függvénye. Túl hevesnek ígérkezı 

reakció esetén a darabos, lassú reakció esetén a finom por formájú katalizátor használata az elınyös. 

Ha az AlCl3  adagolása valamilyen dugattyús adagolóval vagy szállítócsigával történik,  a túl apró 

szemcsék összetapadva eltömhetik az adagoló berendezést. 

Ha a reakcióhoz csak katalitikus mennyiségő AlCl3 szükséges,  pórusos hordozóra felvitt formában 

is használható. 

Poláros oldószerrel, vagy a reaktánssal gyakran képzıdik oldható komplex.  Ilyenkor a 

szemcseméret érdektelen.  

A hımérséklet szerepe: 

A reakció általában annyira exoterm, hogy a reakcióelegyet hőteni kell, mivel magas hımérsékleten 

az aktív komponens,  de gyakran a termék is kátrányosodik az AlCl3  hatására.   

Ha a szubsztrátum nem elég aktív, melegíteni kell a reakcióelegyet.  

A hımérséklet ritkán haladja meg a 90-100 oC-t. 

A hımérséklet emelésének hatására izomerizációs reakciók is lejátszódhatnak (AlCl3  hatására).  Pl.  

n-propil-klorid-benzol reakció esetén -6°C-on n-propil-benzol, 35°C felett  i-propil-benzol a 

fıtermék. 

Hımérsékletre nem érzékeny komplex képzıdése esetén elıfordul, hogy ennek forrpontján végzik a 

reakciót. 

Az oldószer szerepe: 

Az oldószer legfontosabb szerepe a reakcióelegy homogenizálása.  Erre részben a reakció sima 

lefolytatása (koncentráció viszonyok), másrészt az egyenletes hıátadás miatt van szükség. Gyakran 

elıfordul, hogy az oldószer forrponton tartásával biztosítják a hıelvonást és a reakció számára 

megfelelı hımérsékletet. 

Az oldószer lehet a reakció szempontjából semleges tulajdonságú vegyület (CS2,  petrol-éter,   

CHCl2 -CHCl2 ),  nem reakcióképes,  de komplexképzı hatású vegyület (nitrobenzol) és lehet maga 

a szub-sztrátum (benzol).  

Szubsztrátumként is alkalmas vegyület lehet semleges tulajdonságú hígító is, ha a reakciót aktívabb 

szubsztrátummal végezzük (pl. naftalin szubsztrátum, benzol hígító) 
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A nitrobenzol komplexképzı hatása mellett azért is alkalmas közege a reakciónak,  mivel annak 

során simán, egyenletesen adja le a katalizátort. 

Az oldószer a szubsztituens belépésének a helyét is befolyásolhatja. (Pl.  naftalin - acetilklorid 

reakció esetén etilénkloridban 1-acetil-naftalin, nitrobenzolban 2-acetil-naftalin keletkezik). 

 

HCl jelenléte: 

A HCl a legtöbb reakció mellékterméke. A katalizátor bomlása során szintén keletkezik.  Emiatt 

célszerő a reakcióelegyet gyenge vákuum alatt tartva, vagy a reakcióelegy szempontjából inert gáz 

átbuborékoltatásával eltávolítani a reakcióelegybıl. 

Az olyan típusú reakciók esetén, ahol a HCl átmeneti klór vegyületek képzıdése miatt szükséges, a 

fenti módszert nem kell alkalmazni  (pl.  alkohol vagy olefin aktív komponens esetén). 

 

1.7.3. A Friedel-Crafts reakciók alkalmazási lehetıségei 

Aktív komponensek: 

� Alkoholok 

� Merkaptánok 

� Tiocianátok 

 

(1-2) 
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� Aromás vegyületek dihalogénezett alkil vegyülettel vagy halogénezett alkil oldallánccal 

cikloalkilezhetık.  

(1-3) 

� Aromás vegyületek aromás vegyületekkel és aril halogenidekkel arilezhetık. Aralkil 

vegyületek izomerizálhatók 

(1-4) 

 

� Acilezés  savval, savkloriddal, foszgénnel, savanhidriddel, keténnel végezhetı. A termék 

keton 

(1-5) 
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1.8. Izooktán elıállítása alkilezéssel  

1.8.1. Az elıállítás célja és elve 

Az alkilezés célja leginkább a végtermék szempontjából lényeges tulajdonságok kialakítása.   

Motorhajtó adalékanyagok, gyógyszerek,  lágyítók,  mőanyagipari segédanyagok, oldószerek, 

illatanyagok,  mőanyagipari monomerek állíthatók elı alkilezéssel 

Az elsı, ipari méretekben megvalósított alifás alkilezés, izoparaffinok alkilezését olefinekkel  

kénsav katalizátor jelenlétében még 1938-ban fejlesztették ki. 

Az eljárás egyszerősége, a katalizátor olcsósága, a nyersanyagok variálhatósága és a termék jó 

minısége miatt az eljárást még jelenleg is használják az iparban.  

Izobután, izopentén, és izohexán 97%-os kénsav jelenlétében viszonylag könnyen alkilezhetı, nagy 

oktánszámú termékek keletkeznek, amelyek motorhajtó adalékanyagként használatosak. 

Az oktánszámot a motorhajtó üzemanyagokra a n-heptán oktán számát 0-nak az izooktán oktán 

számát 100-nak véve úgy határozzák meg, hogy annak kopogási tulajdonsága milyen 

térfogatszázalék izooktán tartalmú izooktán - normál heptán elegy kopogási tulajdonságával 

egyezik meg. 

1.8.2. Elıállítás Friedel-Crafts reakcióval 

Az izooktán elıállítása izobután alkilezése révén izobuténnel, Friedel Crafts katalizátor,  kénsav 

vagy HF jelenlétében történik.  

(1-6) 
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A  motorhajtó anyagokhoz kémiai adalékanyagok elıállításának célja a teljesítmény növelés, a 

környezetvédelmi elıírások kielégítése, a benzin oktánszámának javítása, a szénmonoxid képzıdés 

csökkentése, a kibocsátott illékony szerves anyagok (VOC) reaktivitásának csökkentése.   

 

 

 

 

1.5.ábra. Egy alkilezı üzem képe 
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1.9. Éterek elıállítása alkilezéssel  

A motorhajtó anyagokhoz korábban ólómtartalmú oktánszám javító adalékanyagokat , fıként 

ólomtetraetilt alkalmaztak. Az éter lapú oktánszám javító anyagok az elmúlt évtizedben 

gyakorlatilag kiszorították az ólom tartalmú adalékanyagokat.  

A legelterjedtebben alkalmazott éterek: a metil-tercier-butil-éter (MTBE), az etil-tercier-butil-éter 

(ETBE) és a tercier-amil-metil-éter (TAME). 

 

1.9.1.  Az éterek elıállítása alkilezéssel technológia ismertetése 

Az iparban megvalósított eljárások több változata létezik.  

A módosítható izobutilén vagy izoamilén reagáltatására metanollal vagy etanollal a megfelelı 

éterek metil tercier butil éter (MTBE), etil tercier butil éter (ETBE), vagy a  tercier amil metil éter 

(TAME) elıállítására.  Mindegyik eljárás savas ioncserélı gyanta katalizátort alkalmaz szabályozott 

hımérsékleten és nyomáson.  

Az exoterm reakció hımérséklet szabályozása fontos a konverzió maximalizálása és a nem 

kívánatos mellékreakciók és a katalizátor deaktiválódás minimalizálására.  

A reakciót általában két lépcsıben valósítják meg kis alkohol felesleggel a 99 % feletti izoolefin 

konverzió biztosítására.  

A különbözı eljárások között a reaktor konstrukciójában és a hımérsékletszabályozás módjában 

van különbség.  

� Betáp áramok 

Izobutilén és/vagy izoamilén és metanol (vagy etanol) szükséges az MTBE (vagy ETBE) és 

TAME elıállításához.  

Az izobutilén elıállítása többféle olajfinomító forrásból származhat: Fluidizációs Katalitikus 

Krakkoló (FCC) és kokszoló egységbıl származó könnyőbenzin;  a benzin gızıs krakkolásából 

melléktermék vagy az etilén és a propilén gyártásból származó könnyő szénhidrogének; az 

izobután katalitikus dehidrogénezésébıl valamint a tercier butil alkohol a propilén oxid gyártás 

mellékterméke.   
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1.6.ábra Olajfinomítói alapanayg tároló tartályok 

 

Az MTBE (ETBE) gyártási eljárás technológiai folyamatábráját az 1.7. ábra mutatja. 

A technológia az MTBE és ETBE gyártásnál azonos. 

   

 

1.7. ábra. Az MTBE gyártási eljárás technológiai folyamatábrája 

 

A betáp áramokat a primer rektor tetejére történı bevezetés elıtt lehőtik. A primer csöves  

reaktorban lévı katalizátor apró gyöngy szemcsés fixágyas katalizátor. A reakcióelegy átáramlik a 

katalizátor rétegen, amelyben kb. 60-90 °C és 14 barg nyomás van, fentrıl lefelé áramolva és a 

reaktor alján lép ki. A primer rektorból kilépı reakcióelegy étert, metanolt és el nem reagált 

izobutilént tartalmaz, valamint kismennyiségő paraffint, amely a betápból származik.  
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A kilépı áram egy részét lehőtik és visszavezetik a reaktor tetejére a hımérséklet szabályozás 

céljából. A primer reaktorból kilépı áram másik részét bevezetik a szekunder reaktor középsı 

részébe, a katalizátor réteg alá. Az étert fenéktermékként távolítják el a szekunder reaktorból, 

amelyben a nem reagált izobutilén és olefin gızök a katalizátor rétegen felfelé áramolva éterré 

alakulnak. A szekunder reaktor tetején kilépı gızöket lehőtik és reflux kondenzátorban 

kondenzáltatják. A kondenzátumból a metanolt egy vizes mosótoronyban kimossák és a keletkezı 

vizes metanol elegybıl desztillációval visszanyerik a metanolt és visszavezetik a primer reaktorba. 

1.9.2.Az  MTBE, ETBE gyártás Magyarországon 

Az elsı MTBE gyártó üzem Magyarországon a MOL Tiszai Finomítójában, Tiszaújvárosban  1980 

óta üzemel. A MOL-csoport termékfejlesztési politikájában évek óta kiemelkedı fontosságú a 

termékek környezetre gyakorolt hatásainak javítása. Így, miután több lépcsıben áttértek a 

kénmentesnek tekinthetı üzemanyagok gyártására, megkezdték egy biológiai eredető 

alapanyagokból elıállított üzemanyag-komponens, a bio-ETBE gyártását és az üzemanyag adalék 

termékekben az MTBE helyett történı felhasználását.  

Megtörtént az MTBE (metil-tercier-butil-éter) üzem átalakítása bio-ETBE üzemmé a MOL Dunai 

Finomítójában, Százhalombattán. A bio-ETBE (etil-tercier-butil-éter) mezıgazdasági eredető 

etanolból (bioetanol) elıállított benzinkomponens, mely azon túl, hogy megújuló alapanyagból 

készül, olyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a ma oktánszámnövelı komponensként 

alkalmazott MTBE.  

Az EU bioüzemanyagokról szóló közösségi célkitőzéseinek megfelelıen a  

MOL- csoport tovább növelte a bio-ETBE kapacitását: 2005 végére a pozsonyi finomító MTBE 

üzemét is bio-ETBE üzemmé alakították át.  

A bio-etanol adalékanyagok, és a bio-etanol alapú ETBE alkalmazásának további növekedése 

várható.  
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2. ACILEZÉS 

Acilezésen általában olyan folyamatot értünk,  

amelyben az OCR =−  (ahol R=alkil-, aril-, vagy aralkilcsoport) acilcsoportot úgy visznek be egy 

molekulába, hogy C – C kötés alakul ki. Ugyanakkor ez a reakciótípus magába foglalja azt is, 

amikor oxigén, nitrogén vagy kén atomon alakítanak ki acilcsoportot. [1].  

Ezeket a mőveleteket 

O – acilezésnek 

N – acilezésnek 

S – acilezésnek nevezzük. 

Természetesen ide sorolhatók a szervetlen savkloridokkal, pl. foszgénnel (szénsav-diklorid) 

elvégzett hasonló reakciók is, melyeket ezen fejezet keretében részletesen ismertetünk. 

2.1. Acilezıszerek  

2.1.1. Karbonsavak  

    
R C

O

OH       (2-1) 

A karbonsavak a legegyszerőbb acilezı szerek közé tartoznak. O- és N- acilezési reakciókban 

egyensúly alakul ki, és katalizátor hiányában a reakciósebesség kicsi. 

C2H5OH + CH3-COOH        CH3-COO-C2H5 + H2O   (2-2) 

C6H5NH2 + CH3-COOH       C6H5-NH-COCH3 + H2O   (2-3) 

Ha a savakat C-acilezésre akarjuk használni, akkor segéd reagensekre is szükség van, pl. Lewis 

savak AlCl3 illetve BF3. 

2.1.2. Savanhidridek 

   

C
O

O
C

O
R

R

        (2-4) 

Amennyiben a savakból savanhidridet állítunk elı, sokkal hatékonyabb acilezıszert kapunk. A 

savanhidridek igen jó O- és N- acilezıszerek, bár ásványi savakkal olykor katalizálni kell a 

folyamatot. Lewis savak jelenlétében az anhidridek jó C- acilezıszerek. 
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A gyakorlatban csak az alacsonyabb szénatomszámú alifás savanhidrideket használják (ecetsav-, 

propionsavanhidrid).  

A dikarbonsavanhidridek közül a maleinsav-, borostyánkısav, míg az aromások közül a benzoesav- 

és a ftálsavanhidrid terjedt el a gyakorlatban. Tudnunk kell, hogy O- és N- acilezések esetében 

általában azért viszik be a molekulába az acilcsoportot, hogy az –OH vagy –NH2 csoportot 

megvédjék valamilyen aktív reagens támadásától. A védıcsoportot a reakciósorozat valamely 

fázisában hidrolízissel el lehet távolítani. 

2.1.3. Savhalogenidek  

  
R C

O

X          (2-5) 

A savanhalogenideket, különösen a savkloridokat is széles körben használják acilezésre. Nagyon 

aktív O-, N- acilezıszerek, de C- acilezésre csak Lewis savak jelenlétében használhatók. Hátrányuk 

az anhidridekkel szemben, hogy a reakcióban hidrogén halogenid képzıdik, mely gyakran pl. 

bázisok acilezésekor nem kívánatos. Ezért ezeket a folyamatokat alkáli hidroxid, vagy tercier 

aminok jelenlétében végzik. 

A savhalogenidek reakcióképességi sorrendje a következı: F < Cl < Br < I.            Ez a sorrend nem 

a halogének elektronegativitása szerint alakul, ami éppen fordított   F > Cl > Br > I, hanem az 

elıbbi elemek polarizálhatóságának felel meg. 

 

2.1.4. Ketén és diketén 

A keténnel történı acilezésnél a reakció az erısebben polározott  

 
C O

   kettıskötés telítésével indul, ez a kötés azonban a enol → keto átalakulás révén 

regenerálódik, formálisan tehát 
C C

 kettıskötés reagál: 

CH2 C O + HX  CH2 C

X

OH  CH3 C

X

O

   (2-6) 
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Reakciópartner - X csoport Elıállítható 

vegyület típus 

Víz - OH karbonsav 

Alkohol - OR karbonsav észter 

Karbonsav O C

O

R

 

egyszerő vagy 

vegyes karbonsav-

anhidrid 

Halogén -Cl, -Br, -I karbonsav 

halogenid 

Ammónia - NH2 karbonsav-amid 

Primeramin - NH – R helyettesített 

karbonsav-amid 

vagy acilezett 

primer-amin. 

 

2.1.5. Néhány fontosabb acilezıszer elıállítási módja 

Ecetsav / ecetsavanhidrid 

Az ecetsavat nagyipari módon acetaldehid oxidációjával állítják elı. Az oxidáció közbensı terméke 

a perecetsav. [2] 

2 CH3 C
O

H
+ O2  CH3 C

O

O OH
 + CH3 C

O

H
2 CH3 C

O

OH (2-7) 

Az oxidációt 50-70 ºC-on mangánacetát katalizátor jelenlétében végzik, melynek az a szerepe, hogy 

a perecetsav felhalmozódását megakadályozza. 

A katalizátor megváltoztatásával lehetséges a fenti folyamatot úgy is vezetni, hogy az elméleti 

kitermelés 40 %-nak megfelelı mennyiségő ecetsavanhidrid képzıdjön.  

A perecetsav acetaldehiddel acetpersav-észterré alakul,  
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 CH3 C O O CH

OH

CH3

O

 CH3 C
O

O OH
+      C CH3

O

H   (2-8) 

mely vízre és ecetsavanhidridre bomlik. 

            

          (2-9) 

Katalizátorként réz és kobaltacetát kombinációt alkalmaznak és az acetaldehidet etilacetátban 50 

ºC-on rövid ideig oxidálják tiszta oxigénnel. Az etilacetátnak az a szerepe, hogy a reakcióban 

képzıdött vizet az át nem alakult acetaldehiddel együtt azonnal kidesztillálják a reakcióelegybıl. 

Az etilacetát–víz–acetaldehid elegyet rektifikációval szétválasztják és az aldehidet az etilacetáttal 

visszavezetik a folyamat elejére. Az ecetsav-ecetsavanhidrid katalizátor elegyet szintén desztillációs 

tornyokban választják szét. Elıször az ecetsavat desztillálják ki az elegybıl, majd 

vákuumtoronyban az anhidridet desztillálják le a katalizátorról, amit visszavezetnek a folyamat 

elejére. 

 

Propionsav /propionsavanhidrid 

Propionsavat etilénbıl, szénmonoxidból és vízbıl az alábbi reakcióegyenlet szerint lehet elıállítani: 

CH2 = CH2 + CO + H2O      CH3-CH2-COOH   (2-10) 

A folyamatban Ni-propionátot alkalmaznak katalizátorként, melybıl a valóban katalitikus hatású 

nikkelkarbonil képzıdik a reakció körülményei között (250 ºC    200-300 at). A reaktorokat Ti, Zr 

béléssel kell ellátni a korrózió kiküszöbölése érdekében. Hasonló körülmények között 

propionsavból, etilénbıl és CO-ból propionsav-anhidrid állítható elı. 

 

CH3 CH3 + CO + CH3 CH2 COOH
250 °C

Ni-propinát
CH3 CH2 C O

CH3 CH2 C O

O

 (2-11) 

Ketén, Diketén 

A ketént az ecetsav és az aceton pirolízisével állítják elı az alábbiak szerint: 

CH3 C O O CH CH3

O OH
C

C

H3C

H3C O

O

O + H2O
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CH3 C
O

OH
 CH2 C O + H2O

700 °C

CH3 C CH3

O

 CH2 C O + CH4

600-700°C

     (2-12) 

Az ecetsavból történı gyártásnál az ecetsavat 0,2 – 0,3 % trietilfoszfáttal elpárologtatják és 100 

mbar nyomáson egy Cr-Ni-acél csıkígyóba vezetik, melyet elektromosan 700-730 °C-ra főtenek. A 

kemencébıl kilépı gázokhoz stabilizálás céljából 0,3 % NH3-t vezetnek, és azonnal lehőtik, és a 

képzıdött vizet lekondenzáltatják. Ebben a lépcsıben híg (30-40 %) ecetsav képzıdik, majd a 

gázokat Roots fúvóval    továbbítják a – 20 ºC-os kondenzátorba. A fúvó biztosítja a vákuumot és a 

nagy áramlási sebességet. A tartózkodási idı 0,2 s. A fúvó után a – 20 ºC-os kondenzátorban 

lekondenzálódott ecetsav-ecetsavanhidrid-diketén elegyet visszavezetik a folyamat elejére. A nem 

kondenzálódott ketént hideg – 0 ºC-os -  diketénben  dimerizálják/abszorbeálják és ilyen formában 

tárolják. 

 

A ketén hőtéssel diketénné dimerizálódik 

2 CH2 C O  CH2 C O

H2C C O     (2-13) 
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A ketén – 41 ºC-on forr, míg a diketén forráspontja 127 ºC. A β-lakton szerkezető (négytagú győrő) 

miatt a diketén maga is igen reakcióképes. Mint acilezıszer acetil-aceto-csoport 

CH3 C O

O

CH2 C
O

                                       bevitelére alkalmas.  (2-14) 

Etilalkohollal adott reakciója a fontos acet-ecetészter modern elıállítási módja. 

 CH2 C O

H2C C O
+ HO C2H5

 CH2 C OH

H2C C

O

O C2H5

CH3 C

CH2

C

O C2H5

O

O

(2-15) 

2.2. Észterezés, észterezési egyensúlyok 

Ha egy alkoholos, vagy fenolos hidroxilt különbözı vegyületekkel acilezünk, akkor acilezı 

észteresítésrıl beszélünk. Direkt észteresítésnek azt a folyamatot nevezzük, amikor az észtert 

közvetlenül savból és alkoholból állítjuk elı. A reakció során a vízkihasadással egy idıben 

kapcsolódik össze két molekula. A folyamat egyensúlyi, és proton katalizált.  

A reakció általános egyenlete a következı:  

R C
OH

O
+ R' OH  R COOR' + H2O

H

    (2-16) 

 

A jobb oldali irányba lejátszódó folyamat az észteresítés, míg az ellenkezı irányú folyamat az 

észter hidrolízise. 

A savval katalizált direkt észteresítéskor a reakciót proton váltja ki. Elsı lépésként a sav 

protonálódik. 

O

R C
OH2

O

R C
OH

+ H R C
OH

OH

  (2-17) 

  I.       II. 

Két határeset lehetséges, melyek szerint az I. esetben a proton lokalizált, míg a II. esetben 

delokalizált. Az eddigi kutatások igazolták a II. forma valószínőségét, és 180 izotópos kísérlettel 

sikerült igazolni, hogy a kilépı víz a sav hidroxil csoportjából, és az alkoholos OH hidrogén 

atomjából képzıdik.  
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A mechanizmus tehát a következı: 

R COOH + H+ 
K1

gyors
R C

OH

OH
+ R'OH

k1
R C

OH

OH

O
R'

H

gyors
R C OR' + H

OH

OH

2.1.  

          (2-18) 

R C
OH

OR'
R C OR' + H

OH

OH

2.

gyors
R C OR'

OH2

OH
-H2O

k2

K2

gyors
R C OR' + H

O

 

          (2-19) 

A reakció karboniladdíciós közbensı terméken, ortokarbonsav-monoészter képzıdésen keresztül 

megy végbe. A mechanizmusa AAc2 bimolekuláris. 

2.2.1. Az észteresítés egyensúlya 

A direkt észteresítés egyensúlyra vezetı folyamat, az egyensúlyi állandó (K) az észteresítés végén: 

[ ][ ]
[ ][ ]savalkohol

vízészter
K =         (2-20) 

A K egyensúlyi állandó ismerete fontos a reakció megtervezéséhez. Ha K < 1, akkor direkt 

észteresítés nem alkalmazható. Ha valamely gyártás folyamán egy észter-víz-alkohol-sav elegyet 

kapunk, és az ebbıl számolt látszólagos állandó K1, és ha ismerjük a tényleges K állandót, akkor ha 

K1 < K a várható további reakció észteresítés, ha K1 > K hidrolízis fog bekövetkezni. 

Az egyensúlyra ható tényezık: 
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1.  A reakciókomponensek szerkezete 

 A vizsgálatok – Mencsutkin – azt mutatták, hogy a legnagyobb egyensúlyi állandót 

metanollal lehet elérni, és a K a szénlánc növekedtével csökken. Ugyancsak csökken K 

értéke, ha az alkohol rendősége nı. Pl. ecetsav metanollal történı észteresítése esetén 

K=5,24, n-propanollal K=4,07, míg i-propanollal K=2,35. 

 Fenolok egyensúlyi állandója nagyon kicsi. Gátló hatásúak még az elektronszívó 

szubsztituensek. 

2. Hımérséklet 

 Direkt észteresítés esetén a hıeffektus kicsi, a hımérséklet változásával a K értéke csak 

kismértékben változik. 

3. Oldott elektrolitok hatása 

 Mivel a direkt észteresítést ásványi savak, elektrolitok jelenlétében végzik, ennek 

hatásával számolni kell. Különbözı ecetsavészterek elıállításakor az egyensúlyi állandó 

lineáris függését figyelték meg a sósavkoncentrációtól. Etilacetát perklórsavval katalizált 

direkt észteresítésének egyensúlyi állandója 11 % perklórsavig a  

K = 3,45 +0, 68 xi        (2-21) 

összefüggéssel számítható, ahol xi a perklórsav móltörtje. 

2.2.2.  Az észteresítési egyensúly eltolásának módjai, az észteresítés teljessé tétele 

Az észterezés egyensúlyi reakció, és az egyensúlyi állandó értékét nem, de az észter mennyiségét 

befolyásolhatjuk. A tömeghatás törvénye értelmében az észter mennyisége növekedni fog, ha a 

kiinduló anyagok valamelyikét feleslegben alkalmazzuk, vagy a keletkezı termékek egyikét 

eltávolítjuk. 

1. A kiindulási anyagok mennyiségének növelése 

Elvileg akár a savat, akár az alkoholt adhatjuk feleslegben, mindig azt, amelyik olcsóbb. Ha egy 

egyenértéknyi savra n egyenértéknyi alkohol jut, akkor a keletkezett észter mennyisége az 

egyensúlyi állandó ismeretében számolható (mol %-ban). 

 
)100)(100(

2

xnx

x
K

−−
=        (2-22) 
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2. A reakció termék eltávolítása a reakcióelegybıl 

 Történhet fizikai vagy kémiai módszerekkel. A fizikai módszer általában 

desztilláció, melyet az alábbiak szerint végezhetünk el: 

a.) Ha kiindulási anyagok és a keletkezı észter forráspontja elég magas, a keletkezı víz 

folyamatosan kidesztillálható. 

b.) Gyakran a víz biner azeotrópként kidesztillálható az alkohollal. Propil alkoholtól 

kezdve egy mol alkohol egynél több mol vizet visz el, tehát a reakcióelegy vízben 

szegényedik. Butil alkoholtól kezdve a kondenzáltatott azeotróp két fázisra válik szét és az 

alkohol szeparálás után visszavezethetı a reaktorba. 

Ha a reakcióelegyhez hetereoazeotrópot képezı inert anyagot adunk (benzol, toluol, 

ciklohexán) a víz folyamatosan kidesztillálható. 

Ha az észter forráspontja eléggé kicsi és sem a vízzel, sem a kiinduló vegyületekkel nem 

képez azeotrópot, egyszerően kidesztillálható. 

Gyakoribb az az eset, amikor az észter-víz-alkohol terner azeotrópot képez és így desztillál 

ki a reakcióelegybıl. Terner azeotrópot képezhetünk inert oldószer bevitelével is. 

3. Kémiai úton történı vízmentesítés 

Vízmegkötıként CaCl2-t is használhatunk, de legelegánsabb a karbodiimidek használata.  

R N C N R + H2O  R NH C NH R

O    (2-23) 

A keletkezett karbamid származék a reakcióelegybıl kiszőrhetı. 

2.3. Karbonsavak acilezése 

A karbonsavak acilezése általában keténnel történik és vegyes anhidrid képzıdik. Az ecetsavból 

történı ketén gyártás kombinálható az ecetsav keténnel történı acilezésével, amikor is 

ecetsavanhidridet kapunk. 

R C
O

OH
+ O C CH2  R C

O

O C CH3

O    (2-24) 

Ha a vegyes anhidridet karbonsav felesleggel hevítjük egyszerő savanhidridet kapunk. 
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R C
O C CH3

O

O

+ R C
O

OH

R C
O

O

CR
O

+ CH3-COOH

(2-25) 

Karbonsavak reagáltathatók savhalogenidekkel savmegkötı jelenlétében vagy anélkül, amikor 

szintén anhidrid képzıdik. 

 

R C
OH

O
+ R' C

O

Cl

R C
O

O

CR'
O

+ HCl

   (2-26) 

 

 2.4. Savkloridok elıállítása savak foszgénezésével  

 Karbonsavak foszgénezésekor az alábbi reakciók játszódnak le [3]: 

 a.) 

          (2-27) 

b.) 

R C
OH

O
+ R C

Cl

O R

R C

C
O

O

O

+ HCl

   (2-28)

HClCO2

Cl

COCl2

OH

O

C + + +

O

CR R  
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c.) 

 

          (2-29) 

A fenti reakciók közül az a.) és a c.) katalizátor nélkül nagyon lassú, és nagy anhidridtartalmú 

reakcióelegyet kapunk. 

Katalizátorként régebben kvaterner ammónium kloridokat – úgymint tetrahexil ammónium klorid, 

illetve tetrabutil ammónium klorid – használtak, valamint dimetil-formamidot. 

Ezek a vegyületek hatásos katalizátorok, de viszonylag nagy mennyiségben 5 mol % kell használni 

ıket, míg a dimetilformamid kátrányosodik és viszonylag hamar elveszítik aktivitásukat. 

Az SNPE francia cég a 80-as években intenzív kutatásokat folytatott új, hatásosabb katalizátorok 

elıállítására, melyek közül az alábbi két Q+Cl- tipusú katalizátor vált be a legjobban. 

Tetrabutil karbamid 

Bu
N

Bu

C
N

O
Bu

Bu COCl2

-CO2

N C N

Bu

Bu

Bu

Bu

Cl

Cl
    (2-30) 

Hexabutil-guanidin Cl-      HBGCl 

C

N

NN

Bu Bu

Bu

Bu Bu Bu

Cl-

        (2-31) 

 

 

Mindkét katalizátor igen hatékony, de a HBCC jobb hıstabilitással rendelkezik HCl jelenlétében. 

A HBGCl kis koncentrációban is igen aktív. 100-120 ºC-os hımérsékleten 0,02 mol % 

koncentrációban alkalmazva teljes átalakulás érhetı el vele. 

+ COCl2 C
Cl

O

+ CO2

O

O

O

R

R

R

C

C

2
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Amennyiben a savkloridot desztilláljuk, az üstmaradékben lévı katalizátor visszaforgatható a 

folyamatba. 

Hosszú használat alatt is csak nagyon kevés melléktermék és kátrány képzıdik. 

A katalizis mechanizmusa 

A mechanizmus függ a sav erısségétıl.  

Ha a sav gyenge pKa > 3,5 akkor úgynevezett push-pull mechanizmus szerint játszódik le a 

folyamat. 

R COOH + Q+Cl- RCOOH  Q
+Cl-  Q+Cl- + R C

Cl

O
C Cl

O
H

O

COCl2  R C
Cl

O

+ HCl +CO2

 

          (2-32) 

 

Ha a sav erıs pKa < 3,5 az úgynevezett szubsztitúciós mechanizmus szerint játszódik le a katalízis.  

 

R COOH + Q+Cl-  Q+
RCOO- +HCl

COCl2

 Q+Cl- + R C O C Cl

O O

 R C
Cl

O
+ CO2

 (2-33) 

 

Jelenleg biztató kutatások folynak az irányba, hogy a HBGC-t hordozóra vigyék. Szilika hordozón 

minden tisztítási lépcsı nélkül – desztilláció – 99 %-os konverzióval tiszta savkloridot állítottak elı. 
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Ipari acilezési technológiák ismertetése 

Az alábbiakban két, a Framochem KFT-nél Kazincbarcikán megvalósított acilezési technológia 

ismertetése következik. 

2.4.1. Valeriánsavklorid gyártás  

Reakcióegyenlet: 

 (2-34)  

Móltömeg  

valeriánsav foszgén valeriánsavklorid sósav szén-dioxid 

102,2 98,9 120,6 36,5 44 

 

Az alapanyag és a késztermék tulajdonságai: 

Valeriánsav:  Színtelen, igen átható szagú folyadék. 

 Olvadáspont:  - 19 ºC 

 Forráspont: 185 ºC 

 Sőrőség: 935 kg/m3 

Valeriánsavklorid:  Átható szagú, színtelen, erısen maró folyadék. 

 Olvadáspont: - 110 ºC 

 Forráspont: 126 ºC 

 Sőrőség: 1012 kg/m3  

A technológia ismertetése [4] (lásd. 2.1. ábra A valeriánsavklorid gyártás folyamatábrája). 

Az alapanyag tárolása, lefejtése: 

A valeriánsavat egy 25 m3 térfogatú saválló acél tartályban tárolják, mely egy aktívszenes 

bőzadszorberen lélegzik az atmoszférába. A sav tartálykocsiban érkezik,  centrifugál szivattyúval 

fejtik le a tárolótartályba. Lefejtés alatt a tárolótartály és a tartálykocsi légzıjét un. gázlift 

vezetékkel kötik össze a valeriánsav szabadba jutásának megakadályozására. 

Foszgénezés: 

A technológia kialakításának során azt a tényt vették figyelembe, hogy a sav és a savklorid 

forráspontja között igen jelentıs a különbség és a valeriánsavklorid viszonylag kicsi forráspontja 

miatt a foszgénezés alatt a reaktorból a reakció hımérsékletén kidesztillálható. 
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2.1.ábra. A valeriánsavklorid gyártás folyamatábrája 

 

A reaktor (1) egy 2000 l-es zománcozott duplikált keverıs autokláv, amely egy 12 elméleti 

tányérszámú töltetes – Sulzer Mella karbontöltet – rektifikáló toronnyal (2) van ellátva. A reaktort 

140 ºC-os szabályozott hımérséklető forróvízzel főtik. A folyamat indítása elıtt a reaktorba 1300 

kg valeriánsavat és 10 kg HBGC-t mérnek be, és felfőtik 120 ºC-ra és elkezdik a foszgénezést 100 

kg/h foszgén betáplálással. A foszgént a folyadékszint alá vezetik. A rektifikáló torony 

kondenzátorát (3) vízzel hőtik és induláskor a kondenzátumot teljes egészében visszavezetik 

refluxként. Amikor a reflux összetétele kb. 90-92 % savklorid és 7-8 % foszgén, elkezdik a sav 

adagolását párhuzamosan a foszgénnel. A savbetáplálást fokozatosan 125 kg/h értékre, míg a 

foszgénbetáplálást 150 kg/h értékre emelik, a refluxarányt pedig 1-re állítják. A kondenzátorról (3) 

a 7-8 % foszgéntartalmú savkloridot a kifúvató rendszerre vezetik. A (3) kondenzátorról távozó 

gázok foszgén és savklorid tartalmát a (4), (5) – 18 ºC-os glikolhőtéső és – 50 ºC-os Marlotherm 

hóközlı folyadékkal hőtött kondenzátorokra vezetik. A kondenzátorok szerkezeti anyaga mőszén. A 

lekondenzálódott foszgén és savklorid visszavezetésre kerül folyamatosan a reaktorba. 

Foszgénmentesítés: 

A rektifikáló oszlop kondenzátoráról lefolyó foszgénes nyers savkloridot egy 50 ºC-os melegvízzel 

főtött KOROBON lemezes mőszén hıcserélın (6) és ugyancsak 50 ºC-os melegvízzel főtött 

zománcozott teflon forgórésszel ellátott filmbepárlón (7) vezetik keresztül, melyekbe ellenáramban 
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nitrogént vezetnek be és kifúvatják a foszgént a termékbıl. A foszgén tartalmú nitrogént egyesítik a 

rektifikáló oszlop kondenzátorából kilépı gázokkal és együtt vezeti a – 18 és – 50 ºC-os 

kondenzátorokra.  

A terméket a (8) keverıs autoklávban lehőtik és tartályba szivattyúzzák. 

A véggázak, melyek a (4), (5) kondenzátorról távoznak, égetı berendezésben kerülnek 

megsemmisítésre. 

Az így elıállított valeriánsavklorid 99,8 %-os tisztaságú, 0,0l % foszgént és 0,01 % HCl-t tartalmaz. 

Fenti eljárás és berendezés alkalmas pivalinsavklorid és butánsavklorid elıállítására is. 

2.4.2. C7-C10 savkloridok elıállítása 

A C7-C10 egyenes- vagy elágazó láncú savkloridokat az elızı módon nem lehet elıállítani, mivel 

atmoszférikus forráspontjuk 180-250 ºC tartományban van és a reaktorból nem desztillálhatók ki. 

Ezért a foszgénes – 1-2 % foszgéntartalmú – nyers savkloridot vákuumdesztillációval tisztítják, a 

katalizátor tartalmú üstmaradékot pedig visszaforgatják a foszgénezési lépcsıbe. 

 

Szakaszos eljárás 

Foszgénezés: 

Egy zománcozott keverıs autoklávba - mely el van látva – 18 ºC-os és – 50 ºC-os hőtıközeggel 

hőtött mőszén kondenzátorral - bemérik a friss savat és 0,02 mol %-nyi katalizátort. A reaktort 120 

ºC-ra főtik és megkezdik a foszgén bevezetést és folyadékszint alá. A reaktor köpenyébe forróvizet 

cirkuláltatnak és a reaktor belsı hıfokát kaszkádhımérséklet szabályozóval tartják állandó értéken. 

A szabályzó szükség szerint vagy hidegvizet, vagy gızt adagol a hőtı/főtı cirkulációs körbe. A 

foszgénezés folyamata erısen exoterm, ezért a foszgénezés alatt a reaktor nagyobbrészt hőtve van. 

A reaktorból távozó HCl és CO2 sok foszgént tartalmaz, amit a kondenzátorokon lekondenzáltatnak 

és visszavezetnek a reaktorba. A reakció végét a foszgén reflux erıteljes növekedése, valamint az 

jelzi, hogy a reaktor hőtı/főtı köre hőtésbıl főtésre vált. A kondenzátorokról távozó gázok 

sósavabszorberen át kerülnek az égétıberendezésbe. 

Foszgénmentesítés/desztilláció 

A foszgénes nyers terméket (1-2 % foszgén) vákuummal egy desztilláló üstbe szívatják. A kiforraló 

egy desztilláló toronnyal van ellátva. A desztillációt teljes refluxszal indítják, és ez alatt az idı alatt 

a foszgénmentesítés is megtörténik. Amikor a vákuum értéke stabilizálódott – 80 mbar – és a reflux 

is egyenletes, 0,5-ös reflux aránnyal megkezdik a desztillációt. A terméket vákuum alatti szedıbe 

győjtik és elemzés után tárolóba ürítik. 

A desztilláció végén a katalizátortartalmú üstmaradékra rámérik a friss savat és egy közti tartályon 

át visszaadják a foszgénezı reaktorba. 
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2.4.3. Di-etil-karbonát gyártása 

A di-etil-karbonátot – továbbiakban DEK – az etil-alkohol és a foszgén reakciójával állítják elı. 

A di-etil-karbonát tulajdonságai: 

Színtelen, kellemes szagú folyadék. 

  Móltömeg: 118 

  Forráspont: 125,8 ºC 

  Fagyáspont: -43 ºC 

  Sőrőség: 975 kg/m3  

  Lobbanáspont: 33 ºC 

 

Fı felhasználási területe:  Li-akkumulátor elektrolit, 

    gyógyszergyártás, 

    oldószer. 

Reakcióegyenlet 

A gyártás a foszgénnel végzett 0-acilezés közé sorolható. Elsı lépésben a foszgén reagál az 

alkohollal és etil-klórformiát képzıdik. 

1. 

CH3 CH2 OH + COCl2 CH3 CH2 O C
Cl

O
+  HCl

   46 g/mól        98,9 g/mól         108,45 g/mól         36,45 g/m
     etanol            foszgén           etil-klórformiát             sósav    (2-35) 

 

 Ezt követıen klórformiát egy további alkohol molekulával reagál és DEK képzıdik. 

2. 

CH3 CH2 O C
Cl

O
+ CH3 CH2 OH CH3 CH2 O C O CH2 CH3 + HCl

O

   108,45 g/mól                     46 g/mól                             118 g/mól                 36,45 g/m
  etil-klórformiát                      etanol                                 DEK                            sósav  (2-36) 

A gyártást alkohol feleslegben kell végrehajtani, mivel a karbonát képzıdés viszonylag lassú 

folyamat, és a klórformiátot a lehetı legnagyobb mértékben át kell alakítani karbonáttá. Az alkohol 

felesleg és a reakcióban képzıdı HCl viszont az alábbi káros mellékreakciókra vezet. 
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CH3 CH2 OH  +  HCl  CH3 CH2 Cl  +  H2O

etil-klorid

CH3 CH2 OH + Cl CH2 CH3  CH3 CH2 O CH2 CH3  + HCl

di-etil-éter

3.

4.

(2-37) 

A (2-37) egyenlet szerinti harmadik reakcióban képzıdı víz a foszgénnel reagál. 

COCl2  +  H2O  CO2  +  2 HCl     (2-38) 

A mellékreakcióban képzıdı di-etil-éter és etil-klorid ún. könnyő komponensek – forráspontjuk 

kicsi – a reaktorokból nagyrészt a képzıdött HCl gázzal eltávolíthatók. Minden esetre, mivel 

alapanyagot fogyasztanak célszerő képzıdésüket visszaszorítani. Amennyiben a gyártást 

klórformiát feleslegben végeznék, a HCl beoldódás a reakcióelegybe elenyészı lenne, és a 

mellékreakciók lejátszódása erısen visszaszorulna, viszont a rektifikációval történı tisztításnál nem 

vagy csak igen költségesen lehetne teljesen eltávolítani a klórésztert.  Elektronikai célra min. 99,98 

% tisztaságú DEK-et kell gyártani! Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag csak a levegı 

nedvességtartalmából mindig beoldódó 0,02 % víz a szennyezı, amit az elektrolit gyártás elıtt 

távolítanak el. Ezért a gyártást úgy kell vezetni, hogy a nyers DEK max. 2 % etil-klórformiátot, kb. 

15 % etanolt, 80 % DEK-et tartalmazzon. Ez a nyers termék még 1,5 % EtCl-t, 1-2 % HCl-at is 

tartalmaz. Ezt úgy érjük el, hogy az etanolt és a foszgént 2,3-2,5 molaránnyal tápláljuk 

folyamatosan a reaktorba. 

A di-etil-karbonát gyártástechnológia ismertetése [5]  

(lásd. 2.2. ábra. A di-etil-karbonát (DEK) gyártás folyamatábrája). 
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2.2.ábra. A di-etil-karbonát gyártás folyamatábrája 

 

A nyers DEK elıállítása 

A foszgénezı reaktorba – keverıs zománcozott autokláv – mely vízhőtéső és –18 ºC-os 

glikolhőtéső grafitkondenzátorral van ellátva, folyamatosan vezetik be a foszgént és az alkoholt 50-

55 ºC-os reaktor hımérsékletnél a folyadék szint alá. A foszgén és az alkohol mennyiségét 

tömegárammérıvel mérik, és szabályozzák. A reaktor hıfokát kaszkád-hıfokszabályozóval tartják 

állandó értéken. A hıfoktartást egy gız-víz bekeverıvel ellátott, hideg/meleg vizes hőtı/főtıkörrel 

biztosítják.  

 

A reaktorban a következı összetételő elegy alakul ki: 

 DEK: 48-52 % 

 Etil-klórformiát: 18-20 % 

 Etanol: 18-20 % 

 HCl: 6-8     % 

 EtCl: 1,5-2  % 

 Et2O: 0,5-1   % 

Ez az elegy gravitációval egy másik keverıs reaktorba folyik folyamatosan, és ott 78-82 ºC-on 

forralják. A reaktor egy vízhőtéső grafit deflegmátorral van ellátva. Az utóreaktorból távozó 
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sósavgáz egyesítve van a foszgénezı reaktorból távozó gázokkal és egy –18 ºC-os glikolhőtéső 

kondenzátorra jutnak. Az itt kikondenzálódott DEK-alkohol-klórformiát elegy folyamatosan 

visszatáplálódik a reaktorba. A –18 ºC-os kondenzátorról a sósavgáz egy –50 ºC-os 

grafitkondenzátorra kerül, ahol a HCl-gáz EtCl és dietiléter tartalmát teljesen kikondenzáltatják és 

égetıberendezésben elégetik. A HCl-gázt adiabatikus sósav abszorberen nyeletik el és 32 %-os 

sósavat állítanak elı. 

A nyers DEK tisztítása 

Az utóreaktorból a nyers DEK folyamatosan folyik egy közti-tartályba, ahonnan egy szivattyúval a 

nyers DEK tárolóba adják, ahol 80-82 ºC-on tartják. 

Összetétele a következı:  

 DEK: 80-82 % 

 Etanol: 13-15 % 

 Etil-klórformiát: 1,5-2  % 

 HCl: 1-2     % 

 EtCl/Et2O: 1-1,5  % 

Ezt a nyers DEK-et 90 ºC-on – forráspont – folyamatosan táplálják be egy zománcozott Sulzer 

Mellacorbon 350Y töltető rektifikáló kolonnába egy hıcserélın keresztül. A desztilláló kolonna 

betáplálási pont alatti átmérıje kétszerese a kolonna felsı átmérıjének. Visszaforralóként is 

zománcozott autoklávot használnak, melyet 6 bar-os gızzel főtenek. A főtést a kolonna 

nyomásesésérıl szabályozzák, melynek értéke 20 mbar. A kolonnából kilépı gızök egy mőszén 

kondenzátorban kondenzálódnak és egy részét refluxként visszavezetik. 

 Fontos pontja a desztillációnak, hogy a kolonna fejhıfoka van szabályozva és nem a reflux 

mennyisége. A fejhıfokot 1 ºC pontossággal 81 ºC-on tartják. Mivel a betáplálás hıfoka és fejhıfok 

is szabályozva van a kolonna hosszának kitüntetett pontjain a hıfok és az összetétel állandó. 

 Fejhıfok: 81   ºC   

 Betáplálás: 90   ºC 

 Kolonna alsó harmada: 126 ºC 

 Üsthıfok: 127 ºC 

A kondenzátorban lekondenzálódott un. könnyőpárlatot egy közti-tartályban győjtik és 

folyamatosan visszatáplálják a foszgénezı reaktorba. 

A termék a kiforralóból egy hattyúnyakon és egy hőtın keresztül szintén egy közti-tartályba győlik, 

ahonnét egy szivattyú folyamatosan nyomja egy aktívszenes színtelenítı kolonnára.  

A tisztító kolonnáról egy szőrın keresztül a tárolótartályba folyik a termék. 
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Összetétel: 

 DEK: 99,98 % 

 Etanol: 0,00   % 

 Etil-klórformiát: 0,00   % 

 HCl: 0 

 Foszgén: 0 

 Víz: 0,02   % 

Felhasznált irodalom:  

[1]. Dr. Deák Gyula  Szerves Vegyipari Alapfolyamatok kézikönyve. Mőszaki Könyvkiadó, 

Budapest 1978. 

[2]. Winacker-Küchler: Kémiai Technológia, Mőszaki Könyvkiadó, Budapest 1962. 

[3]. Jean Pierre Senet. The recent advence in Phosgene Chemisty. SNPE kiadvány 1997. 

[4] Valeriánsavklorid gyártás gyártástechnológiai leírás, Framochem Kft, Kazincbarcika, 2010.  

[5] Di-etil-karbonát gyártás gyártástechnológiai leírás, Framochem Kft, Kazincbarcika, 2010. 

Megjegyzés: 

Az A303 elektronikus jegyzet II. kötet, 2. fejezetében található technológiai leírás, kép és folyamat- 

ábrák a Framochem Kft jóvoltából és engedélyével kerültek közlésre. 
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3. HALOGÉNEZÉS 

3.1. Halogénezés – halogénezı szerek 

Halogénezés - valamilyen halogénatom (fluor, klór, bróm, jód) bevitele valamely szerves 

molekulára (alkánok, alkének, alkinek, aromások). 

A halogénezı szerek közül ipari méretekben legjelentısebb az elemi klór, a többi halogén közül 

csak a bróm és ritkábban a jód használatos. Halogénezı szerek még a hidrogén-halogenidek, a kén- 

foszfor- és szén-halogenidek. 

3.2 Szubsztitúciós és addíciós halogénezés 

A halogénezési reakció típusa szerint két fı csoportot különböztetünk meg: 

Szubsztitúciós reakciók (alkánokra): 

A szubsztitúciós reakció során σ-kötés alakul át: 

Gyökös szubsztitúció (láncreakció): 

Erre a legegyszerőbb példa a metán klórozása. A reakció több lépésben játszódik le.  

Gyökképzés (láncindító) a halogénmolekula homolitikus disszociációja: 

 

 

Láncvivı lépés reakciói gyorsak, a halogénatom újra képzıdik: 

 

 

Láncletörı lépésekben nem keletkeznek új gyökök: 

 

 

 

 

Fontos, hogy ha nem CH4-al, hanem nagyobb szénatom számú (pl. izopentán) szénhidrogénnel 

történik az ütközés, akkor a gyengébben kötı C-H kötés hasad el. 
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Szubtitúció allilhelyzető szénatomoknál (alkénekre) 

A hımérséklet emelésével az addíciós reakciók fokozatosan visszaszorulnak (nincs entrópia 

csökkenés) és a szubsztitúciós reakciók kerülnek elıtérbe. 

 

 

 

 

Addíciós reakciók (alkénekre, alkinekre): 

 

Gyökös addíció 

Az addíciós halogénezés során valamely kettıs (vagy hármas) szén-szén kötés π-kötésének 

megbontása után jönnek létre új szén-halogén kötések. [1] 

Például az alkénre egy általános XY (HBr peroxidok mellett) reagensbıl származó atom vagy gyök 

(X) reagál úgy, hogy a π-kötést homolitikusan megbontja és az egyik C atomhoz kapcsolódik. Ez a 

gyökös addíció elsı lépése. A második lépésben az XY reagenssel reagál.  

 

 

Elektrofil addíció 

A nukleofil alkénre az XY (HCl, Cl2) molekula disszociációjából származó X+ kationnal úgy reagál, 

hogy a π-kötés heterolitikusan felhasad, és az egyik C atomhoz kapcsolódik. A második lépés 

nukleofil addíció. 
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Fontos megemlíteni, hogy ha az addíció során aszimmetrikus alkénre lépnek be pl. a 

savhalogenidek, akkor az figyelhetı meg, hogy a H+ mindig arra a C atomra lép fel, ahol eredetileg 

is több volt. Ez a Markovnyikov-szabály. Ha a reakció peroxidok jelenlétében játszódik le, akkor 

ellentétesen zajlanak le a reakciók (anti Markovnyikov-szabály, gyökös folyamat.) 

 

3.3 Aromás vegyületek halogénezése, fotokémiai halogénezési reakciók 

megvalósítása: 

 

Benzol gyökös halogénezése 

A klór megvilágítás hatására gyökökre esik szét, és így addícionálódik a benzolra a már megismert 

gyökös lánc mechanizmussal. Így teljesen telített 1, 2, 3, 4, 5, 6,-hexaklór-ciklohexán képzıdhet. 

Ezt fotokémiai halogénezésnek nevezik. 
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Aromás elektrofil szubsztitúció 

Ez a reakció csak katalizátorok jelenlétében játszódik le. A katalizátor lehet az alumíniumklorid 

(Friedel-Crafts reakció), amelyben az Al elektronszextettes szerkezető. 

 

 

 

 

Gyökös halogénezés telített oldalláncra 

A toluol megvilágítás hatására lejátszódó klórozásánál a  –CH3 hidrogén atomjai egymás után 

klórra lecserélıdnek anélkül, hogy a győrő telítıdne.  

 

 

 

 

 

A halogénezés ipari példáját az 1,2-diklóretán gyártáson és a vinilklorid gyártáson mutatjuk be.  

Maga a vinilklorid elıállítás már nem halogénezés, de az egyik legfontosabb monomer (a PVC 

gyártás monomere), évente több, mint 30 millió tonnát termelnek belıle a világon. Magyarországon 

a BorsodChem Zrt.-nél évi 300-350 kt mennyiségben gyártják. 
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3.4. DIKLÓRETÁN ÉS VINILKLORID GYÁRTÁS 

3.4.1 A vinilklorid gyártás története 

 

Vinilkloridot elıször a XIX. század közepén Regnault állított elı. Regnault diklóretánt reagáltatott 

vizes lúgoldattal. 

Klatte 1912-ben kidolgozta az acetilén és sósavgáz alapú viniliklorid elıállítás technológiáját. 

Katalizátorként HgCl2-ot alkalmazott. [2] 

A vinilklorid gyártás története szorosan összefügg a PVC gyártással. A PVC gyártása a 30-as 

években indult fejlıdésnek. A II. világháborúban és az azt követı években a PVC termelése a 

világon megtöbbszörözıdött és jelenleg a mőanyagok közül csak a poliolefinek elızik meg.  

 

A PVC alapanyagául szolgáló vinilkloridot a 60-as évekig csaknem kizárólag acetilén 

hidroklórozással állították elı. A karbidból elıállított acetilén mellett egyre nagyobb szerepet kapott 

a földgáz parciális oxidációjával vagy más szénhidrogén forrásból nyert acetilén. A 60-as években 

kezdett elterjedni, a lényegesen gazdaságosabb, etilén-bázisú vinilklorid gyártás. Jelenleg a világon 

termelt vinilklorid kb. 90 %-a etilén alapanyagból indul ki.  

Az etilén alapú vinilklorid gyártás fı lépései: 

 

• etilén direktklórozása → diklóretán elıállítás 

• etilén oxihidroklórozása → diklóretán elıállítás/ 

• diklóretán termikus bontása → vinilklorid + sósavgáz elıállítása 

 

Az etilén alapú vinilklorid gyártásnál a végtermékre vetítve csak igen csekély mennyiségő 

melléktermék keletkezik. A közbensı termékek - diklóretán és sósav - teljes egészükben 

feldolgozásra kerülnek. 
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3.4.2. A vinilklorid gyártás fejlesztése Magyarországon 

Az elsı 6400 t VC kapacitású acetilén alapon üzemelı vinilklorid üzem 1963. tavaszán kezdte meg 

a termelést a BorsodChem jogelıdjénél a Borsodi Vegyi Kombinátban. 

A PVC II. beruházás keretében épült fel a 26.000 t/év kapacitású, második acetilén alapon üzemelı 

vinilklorid üzem, amely a próbaüzemelést 1970. májusában kezdte meg. 

Az 1963-ban indult vinilklorid üzem kalcium-karbidból elıállított acetilént dolgozott fel. A 

második VC üzem acetilén szükségletét, az alapanyagot földgáz parciális oxidációjával elıállító PO 

üzem fedezte. 

A 160.000 t/év kapacitású etilén bázisú DKE-VCM üzemet 1978-ban indították. 

1988 január elején üzembe helyezték az évi 160 kt kapacitású, magas hımérséklető /HTDC/ 

technológiával üzemelı,  DKE-t elıállító reaktort. Az eredetileg telepített, 136kt kapacitású, 

alacsony hımérséklető LTDC eljárással üzemelı DKE gyártást megszüntették. 

1993-ban megvalósult a HTDC véggáz, illetve az MDI gyártásból származó HCl gáz hasznosítása. 

A gázelegyet az OHC reaktorban hasznosítják. Javult a fajlagos etilén felhasználás, jelentıs 

mértékben csökkent a környezet /légtér/ szennyezés. 

A VCM üzemi kapacitást bıvítı, irányítástechnikai rekonstrukciót is magában foglaló program 

1997-2000 között valósult meg, melynek során új DKE bontókemence és új oxihidroklórozó reaktor 

került beépítésre. 

2002-2004 között a membrán-bioreaktoros eljárást valósították meg a VCM üzemi sós szennyvíz 

elıkezelésére. 

A BorsodChem VCM gyártó kapacitása 2006-ra elérte a 350 kt/év kapacitást.  

3.5 A DKE ÉS VCM GYÁRTÁSI TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT 

LEÍRÁSA 

 

Általános jellemzés 

Egy VCM üzem fı egységei [3]: 

1. Oxihidroklórozás (OHC) 

2. DKE mosórendszer 

3. DKE tisztítás és direktklórozás 

4. DKE-bontás, VC desztilláció  

5. DKE és VC tárolás  

6. Melléktermék elégetés és kezelés  
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Az oxihidroklórozó egységben (OHC) etilént, levegıt és sósavgázt fluidizált katalizátorágyon 

átvezetve diklóretánt (DKE-t) állítanak elı, melyet lúgos, illetve vizes mosás után a DKE tisztító 

egységbe továbbítanak. 

A magashımérséklető direktklórózó (HTDC) reaktorban etilénbıl és klórból elıállított DKE-t a 

nyers DKE-val együtt, a DKE tisztító egységben desztillációval tisztítják. A tisztított DKE-t a bontó 

egységben használják fel. 

A bontó egységben a DKE termikus bontásával vinilklorid és HC1 keletkezik.  

A HCl-t teljes egészében visszaadják az oxihidroklórozó egységbe. A vinilkloridot elválasztják a 

reagálatlan DKE-tıl és tisztítás után a VC tároló egységbe vezetik. 

A reagálatlan DKE-t visszavezetik a DKE tisztító egységbe. 

Az VC-, DKE-tárolóegység tároló kapacitást biztosít a VC, DKE, könnyő- és nehéz 

melléktermékek, illetve a technológiai folyamatban használatos egyes vegyi anyagok számára. 

A melléktermék elégetı egység csökkenti a technológiai hulladék mennyiségét és további 

felhasználásra alkalmas terméket, 30%-os sósavoldatot állít elı. 

 

3.1.ábra. A DKE- és VCM gyártás blokkvázlata 
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3.5.1. Levegıs oxihidroklórozó (OHC) egység 

A folyamat leírása 

Ez az egység a reaktorkörbıl, valamint a visszanyerı rendszerbıl áll. 

A gáznemő etilént (C2H4), hidrogénkloridot (HCl) és levegıt az  oxihidroklórozó reaktorba vezetik, 

ahol gázok emelt hımérsékleten és nyomáson, fluidizált katalizátor jelenlétében reagálnak. 

 

Fıtermékként DKE, melléktermékként pedig víz (H2O) és egyéb (kismennyiségő) klórozott 

szénhidrogének keletkeznek. 

Az exoterm reakció folyamán keletkezett hıt közvetlen gızfejlesztéssel vonják el, a fluidizált 

katalizátor ággyal érintkezésben lévı csıkígyókban.     

A visszanyerı rendszerben a forró termékeket gyorshőtı kolonnában hőtik le, ahol a reakcióban 

keletkezett víz nagyobb része az át nem alakult HCl-dal együtt kondenzál, illetve abszorbál. Ezt a 

HCl-t, klórozott szénhidrogéneket és oxikatalizátort tartalmazó szennyvizet semlegesítı tartályban 

semlegesítik, majd szennyvíz  sztrippelıben kezelik, DKE kinyerés céljából. A hőtött 

reakciógázokat tovább hőtik, ahol a DKE legnagyobb része kondenzál. 

Ezen a ponton a gázok kis mennyiségő DKE-t tartalmaznak. Ezt a gázelegyet tovább kezelik. 

Abszorberben, oldószerrel mossák hogy, kinyerjék belıle a DKE-t. Ezután a DKE-tıl megtisztított 

véggázt a levegıbe lefúvatják. A kondenzált DKE-t, az abszorpciós rendszerbıl és a szennyvíz 

sztrippelıbıl visszanyert DKE-nal együtt a nyers DKE szétválasztóban, dekantálással, 

különválasztják a víztıl és a 100-as egységbe vezetik lúgos, illetve vizes mosásra. 

 

A levegıs oxihidroklórozó reaktor betápláló rendszere 

 I. Etilén betáp 

 Az etilént elıhevítıben gızzel felmelegítik. Az etilénnek kb. 5 %-a mennyiségszabályzó finom 

szelepén megy át, amelyet a véggáz etilén analizátor állít be, úgy hogy a lefúvatott gázban az 

etilénkoncentráció 0,4-0,6 v/v  %  legyen. 

Az etilént a HCl -val együtt, egy belsı elosztócsövön keresztül a reaktorba vezetik be. 

 II. HCl betáp 

A HCl-gázt hevítıben kb. 175 0C-ra melegítik és betáplálják hidrogénezı reaktorba. . 

A betáplált HCl-ban jelenlévı kb 2000-4000 ppm. acetilént a reaktorban etilénné és etánná 

hidrogénezik. Ez minimálisra csökkenti az oxihidroklórozó egységben a melléktermék képzıdést. A 



66 

hidrogénezı reaktorból kilépı gázt etilénnel keverik, ezután a gázkeverék (etilén- HCl) az elosztón 

keresztül a reaktorba kerül. 

III. Levegı betáp 

A légköri levegıt levegıkompresszor biztosítja. 

 

Oxihidroklórozó reaktor  

 

A reaktor szénacélból készült, fluidizálható katalizátort tartalmazó hengeres edény, amely olyan 

kiképzéső, hogy a belépı gázoknak egymással, illetve a katalizátorral való intenzív érintkezését 

biztosítja. Fel van szerelve tápelosztókkal, hőtő-csıkígyókkal és belsı ciklonokkal. 

A rézklorid – vasklorid  katalizátor finom elosztású szilárd részecskékbıl áll. 

Az oxihidroklórozó reaktort olyan felületi sebességre tervezték, amely kitőnı fluidizálást, nagy 

hıátadási sebességet, egyenletes reakcióhımérsékletet tesz lehetıvé, túlzott erózió nélkül. 

A levegı a reaktor fenekén lép be, és a levegıelosztón keresztül felfelé áramlik. Az elosztó 

tulajdonképpen: egy belsı fej, igen nagyszámú elosztási ponttal. 

Az etilén-HCl elegy elosztócsövön keresztül lép be. 

Az egyesített tápáramok a reaktorban fölfelé haladnak, és a fluidizált katalizátor jelenlétében DKE 

keletkezik a (3-15) egyenlet szerint. 

Ezen kívül számos klórszubsztituciós szénhidrogén, valamint az etilén oxigén reakciója miatt 

szénmonoxid és széndioxid is képzıdik. 

A DKE-reakció kb. 120 0C-on kezdıdik, azonban a reakció optimális hımérsékletre 230-240 0C 

között van, amely a reaktorok tervezett üzemi hımérséklete. 

A reaktor nyomása 3,1 barg.  A hımérséklet automatikus hıfokszabályzó szabályozza, amely a 

hőtıspirálokban a gıznyomást szabályozza. 

Általában etilénfelesleget és oxigénfelesleget alkalmaznak. 

 

Reaktor paraméterei a következık:    Átlagértékek: 

a/ teljesítmény            100 % 

b/ betáplálási arányok C2H4 : (HCl) : O2    1,04/2,0/0,82 

c/ hımérséklet        228 0C - 234 0C 

d/ nyomás (a reaktor tetején)         3,1 barg 

e/ felületi gázsebesség (a fenéken)       0,43 m/s 

f/ katalizárorágy magasság         10,70 m 

g/ hıátadási együttható       390 kcal/m2h 0C 

Mindezen paraméterek kölcsönös kapcsolata igen komplex. 
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Normál üzemelés során a reaktor képes az ezen paraméterekben beállott kisebb eltéréseket, káros 

következmények nélkül elviselni. 

A hidroklórozás és az oxidációs reakciók erısen exotermek, nagy mennyiségő hıt szabadítanak fel, 

amit el kell vezetni, hogy a reaktorhımérséklet emelkedését elkerüljék. 

A reakcióhı elvonására a reaktorban függılegesen elhelyezett hőtı csıkígyók vannak. A hı 

elvonása a csıkígyókban keringett kazánvízzel történik. 

 

Szennyvíz sztrippelı 

 

A DKE mosóból és az oxihidroklórozó egységbıl érkezı szennyvizek kezelése DKE visszanyerése 

céljából a szennyvíz sztrippelıben történik.  

Kb. 100 0C hımérsékleten és 0,5 barg nyomáson 20 %-os marónátronoldatot és nátrium-szulfitot 

kevernek a szennyvízbe, mielıtt a semlegesítı tartályba lép, mely szintén kb. 100-110 0C 

hımérsékleten és kb. 0,5 barg nyomáson üzemel. A sav semlegesítése és a klorál kloroformmá és 

nátriumformiáttá történı átalakulása lúgoldat jelenlétében megy végbe, melynek az oldathoz történı 

adagolását pH- elemzı szabályozza: a szulfit pedig reakcióba lép a jelenlévı klórral. 

 

3.5.2. Oxigénes oxiklórozó rendszer 

Technológiai ismertetés 

Az oxihidroklórozó egységben etilénbıl, hidrogén-kloridból és tiszta oxigénbıl állítanak elı 1,2-

diklóretánt a (3-15) egyenlet szerint. 

Az oxihidroklórozó egység blokkvázlatát a 3.2. ábra, az oxihidroklórozó reaktor képét a 3.3. ábra 

mutatja. 

Reaktor betápok 

Az eltérés a levegıs eljáráshoz képest, hogy az oxigén bevitel itt tiszta oxigénnel történik, a reaktor 

elosztó rendszerénél a sósav az oxigénnel, az etilén az un. recirkulációs gázzal keveredik. A 

recirkulációs gázt a véggázból keringetik vissza jelentısen csökkentve annak mennyiségét. 

Ez egy óriási elınye ennek az eljárásnak. Szintén a recirkulációnak köszönhetı, hogy alacsonyabb 

hımérsékleten (215-220 Co-on) vihetı a reakció, amely így kevesebb mellékterméket eredményez. 

Oxihidroklórozó reaktor 

Mind a reaktor, mind a technológiai egység felépítése rendkívül hasonló a levegıs eljáráshoz. A 

technológiai eltérések a levegıs oxiklórózáshoz képest: 

A recirkuláltatás a véggázból, amelyet egy kompresszor biztosít 
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Egy széndioxid sztrippelı, amely a lyukkorrózió elkerülése érdekében nitrogénnel távolítja el a 

CO2-t a DKE-ból. 

 

3.2. ábra. Oxihidroklórozó egység 

 

 

3.3.ábra. Oxihidroklórozó reaktor 
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3.5.3. DKE mosó egység 

A mosási folyamat  

A mosórendszer három egységbıl áll: savas, lúgos és vizes mosó. (ld. 3.4. ábra)  

Egy-egy mosó egység felépül magából a mosó tartályból, a keringetı szivattyúból és egy un. 

statikus keverıbıl. A tényleges mosás a statikus keverıben történik meg. A tartály a diklóretán és a 

vizes fázis szétválasztására szolgál, mivel azok nem oldódnak egymásban.  

Savas mosórendszer 

Feladata, hogy a rendszer különbözı helyeirıl érkezı savas komponensek zömét a DKE-ból vízzel 

eltávolítsák a lúgos mosók elıtt. A savas mosó szennyvize az oxihidroklórozó (OHC) szennyvíz 

kezelı egységébe távozik. 

Lúgos mosórendszer 

A lúgos mosó fı feladata az OHC egységbıl jövı diklóretánban lévı klorál elbontása. A mosás itt 

kémiai, tehát kémiai reakciók játszódnak le. 

A lúgos mosórendszer általában kétfokozatú, a mosás folyamata a következı: 

A második fokozatba vezetik be az oxihidroklórozó egységbıl jövı nyers 

 DKE-t. A termék DKE a keverıfejben intenzíven érintkezik a  szivattyú által keringetett lúgos 

vízzel. A mosás után a lúgos víz az OHC egység szennyvíz kezelıjébe, a DKE pedig a vizes 

mosóba jut. A cirkulációs mosó áramába folyamatosan 20 %-os friss lúgoldat betáplálás van 

mennyiségszabályzóval. 

Ugyanebbe a körbe jön át a vizes mosó fölösleges vize, és a hígítás eredményeképpen a 

cirkulációban a lúgkoncentráció 2-5 %-os.  

Vizes mosórendszer  

Itt a maradék lúg és sók kimosása történik a diklóretánból vízzel. A mosás dupla keverıfejben 

történik, ahol a DKE intenzíven keveredik a szivattyú által keringetett vízzel. 

A mosás után a víz - DKE elegy szétválik a tartályban. A vizes fázist a  szivattyú visszakeringeti a 

keverıbe, a DKE kilépve a tartály aljáról áthalad egy nyomásszabályzón és tárolótartályba kerül. A 

vizes mosás hatékonyságának folyamatos fenntartása érdekében a cirkulációba, azaz a szivattyú 

nyomóágba állandó friss technológiai vízbeadás van mennyiségszabályzóval. 

 

A mosás során elszennyezıdött vizet szintszabályzó ereszti el folyamatosan a lúgos mosóba a lúg 

hígítása céljából.  
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3.4 ábra. DKE mosó egység 

 

A lúgos és vizes mosások után a diklóretánban a vasklorid, klór és sósavtartalom következıképpen 

alakul. 

 

 vasklorid: 1 ppm 

 klór:  1 ppm 

 sósav:  1-2 ppm 

 

Látható, hogy a mosások hatékonysága nagyon jó. 

3.5.4. DKE tisztító egység 

A technológiai folyamat leírása 

A DKE elıállító (HTDC) reaktor  

 A reaktor betáp áramai 

Klór: A klór a bevezetése  a reaktorba mennyiségszabályzással történik.  

Etilén: Az etilén szintén mennyiségszabályzás mellett lép a reaktorba. 

A reaktor egy függıleges hengeres (reakció) zónából áll. Ez belenyúlik egy nagy átmérıjő hengeres 

készülékbe, úgy, hogy a folyadék a reakció zónából a benyúláson átbukik. A gızök a készülék 

tetejébıl távoznak, míg a folyadék egy cirkulációs láb segítségével kerül vissza a reakció zóna alsó 
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részébe. Az etilén és a klór a reakció zónában reagál. A DKE képzıdéskor hı szabadul fel. Ezt a 

reakcióhıt a reaktorban cirkuláció DKE abszorbeálja. A DKE cirkuláció hajtóerejét a reaktor aljától 

a kialakult sőrőségkülönbség, valamint a gız és a betápokban lévı inertek emelı hatása adják. 

A reakció a következı egyenlet szerint játszódik le: 

 

A reakció zóna felett a nyomás alacsonyabb, a csökkenı statikus nyomás miatt a keverék 

részlegesen elpárolog a felszabaduló reakció hı következtében, létrehozván a reaktor folyadék 

cirkulációjához az emelı hatást. 

 

Ahogy a folyadék a reaktor felsı részébe emelkedik, az elpárolgás gyakorlatilag teljes és a gız 

elhagyja a folyadékot. A gızök hıtartalma lehetıvé teszi, hogy a magas forrpontú kolonna 

(második desztillációs kolonna) kiforraló nélkül üzemeljen. 

 

A Direktklórozás és DKE tisztítás blokkvázlatát a 3.5. ábra mutatja. 

Az egység egy magas hımérséklető direkt klórozó (HTDC) reaktorból és 3 desztillációs és egy 

sztrippelı kolonnából áll. Ezekben a készülékekben bontási célra nagy tisztaságú DKE-t állítanak 

elı. 

A DKE termelı reaktorban a DKE 110 - 120 0C körüli hımérsékleten keletkezik. Az elsı 

desztillációs kolonna a vizet és az alacsony forráspontú klórozott szénhidrogéneket távolítja el, az 

oxihidroklórozó egységbıl (200-as egység) érkezı DKE anyagáramból.  A második desztillációs 

kolonna távolítja el a magas forrpontú klórozott szénhidrogéneket. A vákuum kolonna a nehéz 

melléktermékbıl nyeri vissza a DKE-t. 

 A sztrippelı kolonna feladata a termék DKE minıségének javítása, a könnyő melléktermék és 

sósav, valamint az etilén eltávolítása. Az etiléntartalom csökkenése a termék VC butadién 

tartalmának csökkenését eredményezi. 
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3.5. ábra. Direktklórozás és DKE tisztítás 

 

3.6. ábra. DKE desztillációs egység 
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3.5.5. DKE bontó egység 

 

Folyamat leírása 

Az eljárás az 1,2 DKE pirolitikus bontásával állít elı vinilkloridot és vízmentes sósavat az alábbi 

reakcióegyenlet szerint: 

A nagy 

tisztaságú száraz, szilárd anyag mentes DKE-t hıcserélın keresztül adják be a bontókemencékbe. A 

DKE betáplálást nagy nyomású szivattyúk biztosítják. A betáplált DKE mennyiségét az egyes 

kemencékhez egy-egy mennyiségszabályzó szabályozza. 

Fontos, hogy a betáp abszolút száraz legyen azért, hogy megelızzék a  korróziót. A betápnak 

kémiailag és fizikailag tisztának kell lennie, hogy minimálisra csökkentsék a kokszképzıdést. 

 

Pirolizis 

A DKE-t zárt típusú, ötvözött csövekkel ellátott bontó kemencében vinil-kloridra és sósavra bontják 

(ld. 3-3. ábra). 

A csövek függıleges síkban vannak elhelyezve, középen a két hısugárzó fal között. A kemencék 

falain egyenlı távolságra elhelyezett égık oly módon irányítják lángjukat, hogy felmelegítsék a 

falakat, kb. 870-970 0C-ra.  

A csıkígyónál megkülönböztetünk konvekciós és radiációs (sugárzó) zónát. 

 

A sugárzó zóna a kemence alsó részében helyezkedik el, ahol a csöveket a forró falak által 

sugárzott hı főti. 

A konvekciós zóna a kemence felsı részében helyezkedik el, ahol a csövek főtésétét a kemence 

tetején kilépı forró égéstermékek (füstgázok) hıátadása biztosítja. 
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3.7. ábra DKE bontó egység 

 

3-8. ábra. DKE bontó kemence 

 

Gız fejlesztı 

A kemence kilépı gázokat a bontott gáz gızfejlesztıkben (generátorokban) hőtik le 490-510 0C-ról, 

200-224 0C-ra .  

A termelt gız 13 barg nyomású. 
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Kvencs mosó 

A gızgenerátorokból kilépı gázokat tovább hőtik un.kvencs kolonnákban, visszacirkuláltatott DKE, 

és VCM folyadékkal. 

A kvencs után egy hőtıkbıl és szeparátorokból álló rendszer következik, amelyet a VCM 

desztillációs rendszer követ. 

 

3.5.6 VCM desztilláló egység   

VCM desztilláló egység blokkvázlatát a 3.9. ábra. mutatja. 

 

A VCM desztilláló egység kolonnáinak képét a 3.10. ábra mutatja. 

 

Sósav kolonna 

A VCM desztilláció elsı tagja. 

A kolonna feladata a DKE,  VCM  és HCl elegy szétválasztása. 

Fejtermék HCl, a kolonna fenékterméke DKE és VCM elegy. 

A kolonna fenék részének hıellátását termoszifon kiforralók biztosítják. 

A HCl gızök a kolonna fejen - 24 0C ill. -26 0 C körüli hımérsékleten távoznak, majd belépnek a 

kondenzátorba. 

A kondenzátort freon hőtıközeg elpárologtatása révén hőtik, amely hőtıegységbıl származik. 

A részleges kondenzált HCl anyagáram a reflux tartályba kerül, ahonnan a folyadékot  refluxként 

visszaadják.  

A kondenzálatlan HCl gáz elhagyja a reflux tartályt és az oxiklórozó egységbe vezetik.  

VCM kolonna 

A kolonna feladata a DKE és a VCM szétválasztása, amelyet  a  HCl kolonna fenékrıl táplálnak 

meg. 

A hıt itt is termoszifon kiforralók biztosítják. 

A VCM gızök kb. 39 0C-on hagyják el a kolonna fejet és teljesen lekondenzálódnak a víz hőtéső 

kondenzátorban. A kolonna nyomását 4,7 barg nyomáson tartják, a kondenzátoron áthaladó vízzel. 

A lekondenzált VCM-t reflux szivattyú szívja a reflux tartályból és visszaadja a kolonnába 

refluxként.  

A VCl kolonna fenék anyagárama a DKE, ami magas és alacsony forrpontú szennyezéseket 

tartalmaz, s a DKE desztillációs egységbe vezetik. 
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3.9. ábra. VCM desztilláló egység 

 

3.10. ábra VCM Desztilláló egység 

 

Sztrippelı 

A VCM kolonna termékében maradó 100-200 ppm körüli HCl-t a sztrippelı kolonnában távolítják 

el. Ebben a kolonnában a VCM termék kb. 15 %-át kiforralják. A termoszifon kiforralóban, a 
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főtıközeg gızkondenzátum. Gyakorlatilag az összes HCl-t a kolonnafejbe hajtják a VCM egy 

részével együtt, a kolonna fenékben a VC HCl tartalma kevesebb mint 10 ppm. 

A kolonna fej gızeit a vízhőtéses kondenzátorban kondenzáltatják. 

A kondenzálódott VCM-t szivattyú visszanyomja a HCl kolonnába.  

 

Lúgos szárítók 

A VCM termék az utolsó tisztítási lépésben kilép a VCM sztrippelı kolonna fenekén és áthalad a 

lúgos szárítókon, amelyek az utolsó HCl nyomok eltávolítására szolgálnak.  

A lúgos szárítókból a tiszta VCM terméket átadják a VCM tárolótartályokba, ahol a PVC 

polimerizációra történı felhasználás elıtti elemzés történik. 

 

 

A VCM tárolására használt gömbtartályok képét a 3.11. ábra mutatja. 

 

 

3.11. ábra. VC tároló gömbtartályok. 
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Megjegyzés: 

Az A303 elektronikus jegyzet II. kötet, 3. fejezetében található képek és folyamat 

blokkvázlatok a BorsodChem Zrt jóvoltából és engedélyével kerültek közlésre. 
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4. NITRÁLÁS 

 
Nitrálásnak nevezzük azt az eljárást,  melynek során szerves vegyületekbe 

nitrálószerrel (salétromsavval  vagy más reagenssel) -NO2   nitro-csoportot viszünk 

be, úgy hogy e-csoport C- vagy N-atomhoz kapcsolódik [1].  A nitrálás gyakran 

alkalmazott alapfolyamat az intermedierek és végtermékek elıállításában. Fontosak a 

nitrovegyületek a mőanyag-, színezék- és robbanószer iparban.  

4.1. ALIFÁS VEGYÜLETEK NITRÁLÁSA 

A kis szénatomszámú paraffinok nitrálásához magas hımérséklet (350 – 500 oC), 

gızfázisú reakció és híg (35-70 %-os) salétromsav alkalmazása az elınyös.  

Alkalmazható az alifás vegyületek  nitráláshoz nitrogén-dioxid is.  A termék nem 

egységes, izomer nitrovegyületek valamint az izomer nitrovegyületeken kívül kisebb 

molekulasúlyú nitroszármazékok és oxidált termékek is keletkeznek.  

Az alifás és az aromás vegyületek nitrálásának mechanizmusa különbözı.  

Az alifás szénhidrogének nitrálása   gyökös reakciómechanizmus szerint megy végbe, 

a folyamatot oxigén, bróm vagy klór  iniciálja.  

Az etán nitrálásának feltételezett mechanizmusa a következı [1]:    

� A reakció elsı lépése a nitráló ágensként használatos híg (35-70 %-os) salétromsav 

homolizise:   HO-NO2 -------> OH* +NO2 
*      (4-1) 

� A feltételezések szerint a következı lépésben a hidroxilgyök vizet képezve 

szénhidrogéngyökké alakítja a nitrálandó vegyületet. 

CH3 – CH3 + OH* -------> CH3  CH2* + H2O   (4-2) 

�  Ez salétromsavval vagy nitrogyökkel nitrovegyületté alakul.  

CH3  CH2
* + HO-NO2 -------> CH3  CH2 NO2 + OH*  (4-3) 

�  Mellékreakcióban a szénhidrogéngyök a hidroxilgyökkel alkoholt képez. 

   CH3 – CH2* + OH* -------> CH3  CH2-OH    (4-4)  

�  A melléktermék alkohol egy része nitritté alakul és ez kisebb molekulákká tördelıdik. 

CH3 – CH2 ONO -------> CH3  CH2-O
* + NO*,    (4-5) 

CH3 – CH2 O
*  -------> CH3

* +  CH2O ,     (4-6) 

CH3 * + NO2 
* -------> CH3NO2      (4-7) 
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4.2. AROMÁS VEGYÜLETEK NITRÁLÁSA 

Az aromás vegyületek  nitrálása   ionos reakciómechanizmus szerint megy végbe, elektrofil 

szubsztitúcióval [1].  

� A nitrálószer  a salétromsav disszociációja során keletkezı nitróniumkation (NO2
+). 

2 NHO3 � NO2
+ + NO3

- + H2O    (4-8) 

A disszociáció egyensúlyi folyamat.   

Tömény salétromsavban a nitróniumkation mennyisége szobahımérsékleten kb. 4 %. A 

víztartalom növekedésével mennyisége csökken.  A nitrálás az alábbi bruttó reakció 

alapján játszódik le: 

Ar-H + HNO3 -------> Ar-NO2 + H2O   (4-9) 

A nitrocsoportot  az alábbi  mezomer határszerkezetekkel jellemezhetjük: 
 

    (4-10) 

Az aromás nitrovegyületeknek további határszerkezetei írhatók fel:  

  (4-11) 
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4.2.1. Aromás vegyületek nitrálási mechanizmusa 

A nitrónium kation és az aromás szubsztrátum reakcióját a következı egyenletek szemléltetik: 

� A nitróniumkation elıször laza π-komplexet képez az aromás molekulával  (4-12), 

 (4-12) 

� azután alakul ki a stabilisabb σ-komplex, a tulajdonképpeni közbensı termék, (4-13) 

   (4-13) 

 

� mely egy újabb π -komplexen keresztül ( 4-14)  protonvesztéssel a végtermekké 

alakul. (4-15) 

   ( 4-14)   

 

  (4-15) 

� A π-komplex kevésbe stabilis közbensı termek, ahol a nitroniumkation és az aromás 

molekula elektronjai között több centrumú, kevésbe irányított kölcsönhatás van. 

�  A σ-komplexben a nitrónium kation már kovalens kötéssel kapcsolódik az aromás 

győrőhöz. 
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4.2.2. Nitrálószerek  

Az aromás vegyületek nitrálásához használt nitrálószerek elsısorban a salétromsav és a kevert 

savak, ami elsıdlegesen salétromsav és kénsav elegye. 

� Nitrálás salétromsavval oldószerben vagy gızfázisban 

A salétromsavval, szerves oldószerben, pl. nitrometánban  történı nitrálásnál a nitrónium 

kation képzıdés kétlépcsıs reakcióban  megy végbe: a  salétromsavból gyors folyamatban 

autoprotolízis hatására salétromsav-ónium –ion keletkezik, (4-16) egyenlet, majd ez utóbbi 

lassú folyamatban nitrónium kationra és vízre bomlik (4-17) egyenlet. 

HNO3  + HNO3  � H2NO3
+ + NO3

-  (gyors folyamat) (4-16) 

H2NO3
+  
� NO2

+  + H2O  (lassú folyamat) (4-17) 

Nagy töménységő salétromsavval viszonylag alacsony hımérsékleten lehet nitrálni. A 

nagy koncentráció és az alacsony hımérséklet miatt az oxidációs mellékreakciók 

visszaszorulnak. 

A salétromsavban a jelenlévı salétromossavgızök antikatalitikus hatásúak, ezek lassítják 

a nitrálást. Annak ellenére, hogy a salétromsav a dezaktivált aromás vegyületek gyenge 

nitrálószere, felhasználható aromás vegyületek folyamatos üzemő  nitrálására úgy, hogy a 

reakcióban keletkezı vizet vizzel nem elegyedı oldószerrel desztillálva eltávolítják (azeotróp 

desztillációval). 

 

� Nitrálás salétromsav–kénsav eleggyel 

Ha a salétromsavhoz erıs  ásványi savat, pl. kénsavat adunk, erısen megnı a nitrónium- 

kation mennyisége az alábbi egyenletek szerint lejátszódó folyamatban:  

 

(4-18) 

(4-19) 

(4-20) 

(4-21) 

 

Gyakorlatban az ipari nitrálások túlnyomó többségét salétromsav–kénsav eleggyel, u.n. 

kevertsavval végzik. 
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4.2.3. Benzol folyamatos üzemő gızfázisú salétromsavas nitrálása 

Othmer szerint [6] a benzol folyamatos üzemő nitrálását salétromsav gızökkel úgy valósítják 

meg, hogy a reakcióban keletkezı vizet  vízzel nem elegyedı oldószerrel, magával a benzollal 

desztillálva eltávolítják (azeotróp desztillációval). Az alkalmazott salétromsav optimális 

koncentrációja kb. 61%, ekkor a legkisebb a salétromsav eltávozásának a veszélye. A 

desztillációban kapott biner azeotróp elegyet szétválasztva a felsı, benzolos fázist a reakcióba 

visszavezetik. A benzol folytonos üzemő nitrálásának  technológiai folyamatábráját Othmer 

szerint a 4.1. ábra mutatja [1] .   

 

 

 

4.1. ábra. A benzol folytonos üzemő nitrálása Othmer szerint. 
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� A 61%-os salétromsav az 1 tartályból a 10 elpárologtatón keresztül gızállapotba jut el 

a 3 nitrálóoszlopba.  A 2 tartályból a benzolt és az 5 elválasztóból a regenerált benzolt 

a nitrálóoszlopba vezetik. A tálcás buboréksapkás oszlopban megy végbe a nitrálás; a 

gızbuborékok megfelelı keverést és gyors reakciósebességet biztosítanak. Az 

oszlopból 72-78 oC forráspontú fejpárlat távozik, a fenéktermék a 6 desztilláló üstbe 

folyik, ahonnét a 7 elválasztón át a 8 desztilláló oszlopba kerül.  

� 118oC felett a nitro-benzol mellıl (fp. 208 oC) a maradék benzolt és a salétromsavat a 

8 desztilláló oszlopban kidesztillálják. A 8 desztilláló oszlop alján a nyers nitro-benzol 

távozik. 

� A 7 leválasztóban nitro-benzolt tartalmazó benzolos fázis és vizes salétromsav válik 

le. A vizes salétromsavat, amely az azeotróp összetétel közelében van a 9 szivattyúval 

visszavezetik a 3 nitrálóoszlopba. 

 

4.2.4. Benzol folyamatos üzemő nitrálása kevertsav eleggyel 

A benzol folytonos üzemő, kevertsav eleggyel történı nitrálásának  technológiai 

folyamatábráját  a 4.2. ábra mutatja [1] .   

  

4.2. ábra. A benzol folytonos üzemő nitrálása kevertsav eleggyel. 
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A benzol  folytonos üzemő nitrálásához felhasznált kevertsav összetétele: 63% HNO3, 19% 

H2SO4 és 18% H2O.  

A kaszkádrendszerő eljárás folyamatleírása: 

Az 1-jelő tartályokból ekvivalens mennyiségő benzol és kevertsav folyik rotamétereken 

keresztül az elsı fokozat 2 nitrálókészülékbe , ahol a hımérsékletet erıs hőtéssel 35-40 oC-on 

tartják. A második fokozat 3 nitráló   hımérséklete 50 oC, a harmadik fokozat 4 nitráló  

készülékben 55-60 oC-on tartják a reakcióelegyet. Onnan a 6 elválasztóba vezetik, ahol a 

szerves és savas fázist szétválasztják. 

4.3 Dinitro-toluol (DNT) elıállítása  

A dinitro-toluolt (DNT)  a toluol kevertsavas nitrálásával állítják elı. 

Ez egy folyékony szerves/vizes közegő reakció, melynek során egy folyamatos, kétfokozatú 

eljárásban nitrálósav eleggyel atmoszférikus nyomáson történik a nitrálás. 

Az elsı nitrálási fokozatban maximum 45 ºC-os reaktor hımérsékleten mononitro-tolul 

(MNT), a második nitrálási fokozatban 65 ºC-on dinitro-tolul (DNT) képzıdik. 

4.3.1 Az eljárás jellemzıi 

A nitrálósav tömény kénsav és tömény salétromsav elegye.  

A reakció fı terméke a 2,4- és 2,6-dinitrotoluol izomerek keveréke, amelyben 

melléktermékként a 2,3- és 3,4-, valamint kisebb mennyiségben a 2,5- és 3,5-izomerek is 

megtalálhatók. Az MNT folyamatos  üzemő kevertsavas nitrálásakor keletkezı DNT 

izomerek részarányát a 4.3. ábra mutatja.  

 

CH3

  +HNO3  +71%-os H2SO4      (4-22) 
TOLUOL    40-43 °C 

 

 

+HNO3 + 78%-os H2SO4  (4-23) 

 MNT    65-70 °C 
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4.3. ábra. Az MNT folyamatos  üzemő kevertsavas nitrálásakor keletkezı DNT izomerek 

részaránya. 

 

A nitrálás mellékreakciói 

  (4-24) 

 

 (4-25) 
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4.3.2 A kevert savas DNT gyártás technológiája  

A modern DNT gyártási eljárás jellemzıi:  

� Kétlépcsıs folyamatos nitrálás  

� 1. toluol mononitrálása – mononitrotoluol  (MNT) elıállítása  

� 2. mononitrotoluol  (MNT) nitrálása  dinitrotoluollá (DNT)  

� A nyers DNT folyamatos tisztítása  

� Savas mosás – a sav visszanyerése  

� Lúgos mosás, a szennyezések eltávolítása  

� 2 lépcsıs semleges mosás a lúgos mosás maradékának eltávolítása 

MNT elıállítása 

� 1. toluol mononitrálása - MNT elıállítása  

� A mononitráló egység  három fı mononitrálóból  

� egy szekunder nitrálóból  

� egy szeparátorból áll.  

A mononitrálást 40-45 oC –on végzik,  a mononitráló reaktorok hőtése közvetlen hőtıvíz 

hőtéssel történik. A nitráláshoz a dinitrálási lépcsıbıl visszakeringetett használt 

kevertsavat használják.  

Az MNT elıállítás  technológiai folyamatábráját  a 4.4. ábra mutatja 

 

4.4. ábra. Az MNT elıállítás  technológiai folyamatábrája. 
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DNT elıállítása 

� Az MNT nitrálása  dinitrotoluollá  (DNT) kétlépcsıs, primer és szekunder nitráló 

reaktorokban történik. 

� A DNT fázis és a savas fázis elválasztása statikus szeparátorban történik . 

A nitrátorok köpenyes készülékek. Az MNT a mononitráló szekcióból folyamatosan 

folyik az elsı dinitrálóba, ahová friss HNO3 and H2S04 beadagolása történik. 

Az elsı dinitrálókban a szerves és vizes fázis finom emulzió formában van. 

A dinitrálás 65-70 oC tartományban történik. A reakcióelegy a szekunder dinitrálón keresztül 

a statikus szeparátorba folyik, ahonnan a DNT fázis a mosó szekcióba folyik.  

A használt savat visszacirkuláltatják a mononitrálási szekcióba. 

A DNT elıállítás  technológiai folyamatábráját  a 4.5. ábra mutatja 

 

 

4.5. ábra. A DNT elıállítás  technológiai folyamatábrája 
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DNT TISZTÍTÁS 

A nyers dinitro-toluolt a különbözı szennyezésektıl (el nem reagált sav, mellékreakciók 

terméke, stb.) meg kell tisztítani. Ez három, egymást követı lépésben, keverıs 

berendezésekben (mosórendszerben) történik: 

� savas mosás: híg savat és vizet (kondenzátumot) használnak (elsı lépés), 

� lúgos mosás: ammónium-hidroxiddal lúgosított mosófolyadékkal (második lépés), 

� ionmentes vizes mosás: ionmentes vízzel (harmadik lépés). 

A savas mosáskor keletkezı úgynevezett sárga szennyvizet a kénsavtöményítıben 

hasznosítják. A lúgos mosás úgynevezett vörös szennyvize tovább nem hasznosítható. Ezt az 

anyagáramot – mielıtt a központi szennyvíztisztítóra vezetnék – elıkezelésnek vetik alá. 

A DNT tisztítás technológiai folyamatábráját  a 4.6. ábra mutatja 

 

 

4.6. ábra. A DNT tisztítás technológiai folyamatábrája. 



90 

 

Sav töményítı (SAR) egység 

A reakcióban a keletkezı reakcióvíztıl felhígult kénsavat visszatöményítik és visszavezetik a 

rendszerbe. A visszanyerhetı salétromsavat ugyancsak töményítik. 

A Sav töményítı egység részei 

� Sztrippelı/denitráló (DEN) egység az NOx eltávolítására szolgál,  70 s% H2S04 –at 

állít elı 

� Kénsav töményítı  (SAC) egység,   4 lépcsıs vákuumdesztilláló  berendezés, 

amelyben  min. 93 s% H2S04 elıállítása történik.  

� NOx-abszorpció(ASS) egység, amelyben az NOx –gázok tisztítása és   

50 -60 s% HN03
 
elıállítása történik.  

� Salétromsav elı-koncentráló NAPC egység  

NOx-abszorpciós egységben és a salétromsav elı-koncentráló NAPC egységben 

lejátszódó reakciók: 

Gáz fázisú reakciók    (4-26) 

 2NO + O2 ⇒⇒⇒⇒ 2NO2     

 2NO2 ⇔⇔⇔⇔ N2O4   

 NO + NO2 ⇔⇔⇔⇔ N2O3   

Folyadék fázisú reakciók   (4-27) 

N2O4 + H2O ⇒⇒⇒⇒ HNO3 + HNO2  

3HNO2 ⇒⇒⇒⇒ HNO3 +  H2O + 2NO  

 

Vörös szennyvíz tisztítás 

A lúgos mosás úgynevezett vörös szennyvize tovább nem hasznosítható. Ezt az anyagáramot 

MNT-vel történı extrakciós elıkezelésnek vetik alá. 

 

A vörös szennyvíz kezelı egység áll egy keverıtartályból, egy extraktorból és két 

szeparátorból áll. 

A keverıtartályban a vörös szennyvizet MNT-vel keverik a és extraktorba vezetik a  szerves 

anyag tartalom, fıként DNT eltávolítása céljából. 

Az extraktorból az MNT-t gızıs főtéssel  elpárolrogtatják, és kondenzátorban történı 

kondenzáltatással visszanyerik. Az elıkezelt vörös szennyvizet további oxidációs elıkezelésre 

a szennyvíz elıkezelıbe vezetik. 

A vörös szennyvíz kezelı egység technológiai folyamatábráját  a 4.7. ábra mutatja 
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4.7. ábra. A vörös szennyvíz kezelı egység technológiai folyamatábrája 

 

A DNT gyártó és sav töményitı egység a BorsodChem Zrt-ben. 

 

 

 

4.8. ábra.  DNT gyártó és sav töményítı egység 

Felhasznált irodalom:  
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Megjegyzés: 

Az A303 elektronikus jegyzet II. kötet, 4. fejezetében található képek és folyamatábrák a 

BorsodChem Zrt jóvoltából és engedélyével kerültek közlésre. 
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5. REDUKCIÓ - HIDROGÉNEZÉS 

Redukciónak nevezzük azokat a folyamatokat, amelyekben a redukálandó vegyület 

oxidációs foka csökken, miközben a szerves vegyület hidrogént vesz fel, belıle 

heteroatom, többnyire oxigén távozik, vagy a vegyület elektront vesz fel[1].  

A redukció az oxidáció fordított folyamata. A két reakció tulajdonképpen nem 

különíthetı el egymástól, mert minden redukció során oxidálódik a redukálószer és 

minden oxidáció során redukálódik az oxidálószer. Redukció minden olyan folyamat, 

melynek során a szubsztrátum oxigént ad le, hidrogént vesz fel vagy elektront vesz fel.  

 

A szerves kémiai redukciós módszereket két nagy csoportra oszthatjuk: 

•  Katalitikus hidrogénezés  

• Vegyszeres redukció  

 

A hidrogénezés az ipar több területén (élelmiszeripar, vegyipar, olajipar, stb.), széles 

körben alkalmazott eljárás. A hidrogénezés célja lehet: 

– telítetlen vegyületek telítése, addíciós reakcióban: pl.: növényi olajok 

„keményítése” (margarinok). 

– redukálás, szubsztitúciós reakcióban: pl.: nitrovegyületek aminokká alakítása 

(anilingyártás nitrobenzolból, toluol-diamin (TDA) elıállítása dinitro-toluolból 

(DNT)). 

A hidrogénezési reakciót mind heterogén-, mind homogénkatalitikus rendszerben véghez 

lehet vinni, de az ipari alkalmazások túlnyomó többsége heterogénkatalitikus; homogén 

rendszerben ugyanis problémás lehet a katalizátornak a terméktıl történı elválasztása, ami 

gazdasági, illetve minıségi szempontból is hátrányos. 
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5.1. HETEROGÉN KATALITIKUS HIDROGÉNEZÉS 

A molekuláris hidrogén, különösen alacsony hımérsékleten reakcióképtelen. A 

gázhalmazállapotú hidrogénmolekula disszociációja atomokra endoterm folyamat, megfelelı 

katalizátorral a hidrogén aktiválható, reakcióképessége nagymértékben fokozható. Azokat a 

vegyületeket, anyagokat nevezzük katalizátoroknak, amelyek a termodinamikailag lehetséges 

reakciók sebességét fokozzák azáltal, hogy a reakció végbemeneteléhez szükséges aktiválási 

energiát csökkentik. A katalizátorok egy vagy több reakciópartnerrel átmeneti komplexumot, 

ritkábban stabilis átmeneti vegyületet képeznek.  

Az átmeneti komplexum bomlásával képzıdik a reakció terméke és a katalizátor 

regenerálódik. 

A legjobb hidrogénezı, heterogén katalizátorok a periódusos rendszer VIII. csoportjába 

tartozó átmeneti fémek, (nikkel, kobalt, vas és platina fémek). Katalizátorként hordozóra 

felvitt vagy hordozó nélküli átmeneti-fémeket (Pd, Pt, Ni, stb.) vagy átmenetifém-oxidokat 

szokás alkalmazni.  

5.1.1. A hidrogénezı katalizátorok:  

�  fém katalizátorok:    

� nemesfémek (platina, palládium, iridium)  

�  egyéb fémek (nikkel, kobalt, réz, vas) 

�  fémvegyületek - átmenetifém-oxidok, szulfidok 

 

5.1.2. A leggyakrabban használt hidrogénezı katalizátorok: 

a.) Laboratóriumban: 

Palládium csontszén (10-15-szeres mennyiségő csontszénre gyengén alkálikus közegben 

redukáló anyaggal, pl. formaldehiddel lecsapott finom eloszlású fémpalládium): 

szobahımérsékleten és atmoszférikus nyomáson az izolált C,C-kettıskötés, de a 

konjugált olefinek és cikloolefinek hidrogénfelvételét is katalizálja. 

Platina csontszén: hasonló módon készül mint a palládium csontszén, de aktívabb: 

aromás C,C-kötések hidrogénezését is katalizálja. 

Raney-nikkel: nikkel-alumínium ötvözetbıl az alumíniumnak vizes lúgoldattal történı 

kioldásával készült hordozó nélküli finom eloszlású „pirofóros” fémnikkel. 

 



95 

 

b.) Ipari katalizátorok: 

Az iparban rendszerint a kevésbé aktív (ezért csak nyomás alatt és magasabb 

hımérsékleten alkalmazható) katalizátorokat használják, melyek a szükséges aktivitás és 

szelektivitás mellett mechanikailag és kémiailag egyaránt ellenállók és viszonylag  

olcsók. [4]. 

– Raney-nikkel katalizátor: katalitikusan nagyon aktív, 10-15% alumínium – és 

alumínium-oxid-hidrát tartalmú nikkel-vázból áll. Víz alatt tárolják. Általában 

magasabb hımérsékleten (20-200oC) és nyomáson (1-100 bar) végzett 

hidrogénezésre használatos.  

– Hordozóra felvitt nikkel katalizátorok: nikkelsóból a hordozó (horzsakı vagy 

alumínium-oxid) felületén állítják elı a finom eloszlású fémnikkelt. Tablettázott 

formában használják 100-200°C-on és 10-200 bar nyomáson. 

– Oxid-katalizátorok: keverék-katalizátorok (pl CuO+Cr2O3), melyek bizonyos 

vegyületeket szelektíven képesek hidrogénezni (pl. aldehidet alkohollá). 150-

250oC hımérséklet és 200-300 bar nyomás-tartományban aktívak. 

– Hordozóra felvitt nemesfémkatalizátorok: pl. aktívszén hordozóra felvitt platina, 

palládium a kiemelkedı szelektivitás és a gyakorlatilag 100%-os konverzió teszi 

ezek alkalmazását indokolttá és gazdaságossá. 

5.2. A HETEROGÉN KATALITIKUS HIDROGÉNEZÉS IPARI ALK ALMAZÁSAI 

5.2.1. Aldehidek, ketonok, karbonsavak és észterek szén-szén kettıskötéseinek szelektív 

hidrogénezése 

Aldehidek és ketonok hidrogénezését gyakran végzik heterogén katalizátorokkal. Heterogén 

katalitikus hidrogénezésben is különbözı mértékig mehet az aldehidek és ketonok redukciója. 

Lehet a hidrogénezés terméke alkohol, szénhidrogén, egyidejőleg más funkciós csoportok is 

redukálódhatnak [5].  

� Aldehidek réz, ketonok nikkel katalizátorral 230°C alatti hımérsékleten 

sztöhiometrikus mennyiségő hidrogénnel jó konverzióval (65-70 %) alakíthatók a 

megfelelı telített vegyületté. 

� Aldehideket 230-240°C felett hidrogénezve észterek keletkeznek. A feleslegben 

adagolt hidrogén a karbonil-csoportot redukálja. 
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� Zsírsavak és észterek nikkel katalizátorral hidrogénezhetık. A reakciót 160-180°C-on 

hidrogén felesleggel kell végezni. A savak hidrogénezési sebessége a szénlánc 

hosszával közel arányosan csökken.  

� A heterogénkatalitikus hidrogénezés mechanizmusa: a katalizátor általában jól 

adszorbeálja a hidrogénezni kívánt vegyületet és a hidrogént is. Tulajdonképpen 

„kemiszorpció”-ról van szó: a katalizátorfémbıl és a hidrogénbıl fém-hidrid 

képzıdik.  

� Olefinek esetében az olefin lapjával helyezkedve a katalizátor felületére, az átmeneti 

fémmel π-komplexet képez. A két hidrogénatom felvétele fokozatosan játszódik le. A 

két H atom a kettıskötésnek azonos oldalára lép be, az addíció tehát cisz helyzetben 

történik. 

� Hasonló a helyzet nem olefin vegyületek (pl.: nitrovegyületek, aldehidek, stb.) 

redukciója esetén is. Itt is a katalizátor felületén, fémkomplex-képzıdésen keresztül 

játszódik le a reakció. 

5.2.2. Benzol és homológjainak hidrogénezése  

� Benzol és homológjainak hidrogénezése nikkel katalizátor jelenlétében, 150-

220°C hımérsékleten megy végbe, a szerkezettıl függıen.  

� Az aromás rendszer szimmetriáját csökkentı szubsztituensek növelik a 

redukció sebességét. 

� Hasonló hatású kondenzált győrők esetén a győrők számának növekedése.  

� Benzol és származékai heterogén katalitikus hidrogénezése mindig a győrő 

teljes telítéséhez, ciklohexán ill. származékai keletkezéséhez vezet. Benzol 

hidrogénezése esetén nem lehet részlegesen hidrogénezett származékokat 

elıállítani. A győrő π-kötései gyakorlatilag egyszerre hidrogénezıdnek [5].   

� A kondenzált győrős származékok részleges hidrogénezése a redukció 

körülményeinek megfelelı változtatásával elvégezhetı. A nyomás növelése a 

nagyobb mérvő redukciónak kedvez.  

� A nitrogén tartalmú telítetlen csoportot (nitro-, nitrozó-, azo-, oxim) tartalmazó 

szerves molekulák, viszonylag könnyen hidrogénezhetık  

� A heterogénkatalitikus eljárás ipari mérető alkalmazására jó példa a 

BorsodChem Zrt. TDI gyártó üzemében megvalósított toluol-diamin (TDA) 

elıállítás. 
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5.3. HOMOGÉN KATALITIKUS HIDROGÉNEZÉS 

Számos átmenetifém-komplex képes aktiválni a molekuláris hidrogént „homogén” 

fázisban is (a katalizátor oldódik a reakcióelegyben). A katalizátor-komplex központi 

atomjához koordinálódott molekula a komplexben hidrid-formában kötött hidrogént veszi fel; 

a hidrogénezés tehát a központi atom koordinációs övezetében játszódik le. 

 

Homogén hidrogénezı katalizátorok elsısorban a kobalt, ródium és iridium-karbonil 

és/vagy -foszfin ligandumokat tartalmazó komplexei között találhatók [pl. Co2(CO)8, 

RhCl(PPh3)3]. Gyakorlati jelentısége majdnem kizárólag csak a hidroformilezés kobalt 

komplexeinek van. A legjelentısebb homogén, kobaltkatalizátorok a pentaciano-kobaltát (II)-

komplexek és a dikobalt-oktakarbonil. A dikobalt-oktakarbonil elsısorban hidroformilezı 

reakciókban jó katalizátor, amikor olefin-szénhidrogénbıl aldehidet, majd második lépésben 

alkoholt állítanak elı.  

  



98 

 

5.4 A TDA GYÁRTÁS (DNT REDUKÁLÁS) TECHNOLÓGIÁJA 

5.4.1 A dinitro-toluol (DNT) hidrogénezése 

Folyamatos üzemmódú reaktorban, a dinitro-toluol nitrocsoportjainak lehetıség szerinti 

teljes hidrogénezése egy rendkívül hatékony katalízises folyamatot igényel, amit a 

rendszerbe bevitt nemesfém-katalizátor biztosít. A hidrogénezés során az alábbi – 

kiindulási DNT összetételnek megfelelı - izomerek keletkeznek, amelyek közül a 2,4- és 

a 2,6-meta-toluilén-diamin izomerek a fı termékek, a 3,4- és 2,3-orto-toluilén izomerek, 

valamint 2-amino-toluol (toluidin) a melléktermékek [3]: 

 

 

5.1. ábra. A DNT hidrogénezés reakcióegyenletei  
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Az exoterm reakció minél hatékonyabb felügyeletéhez és a közel teljes konverzióhoz 

speciális, aktívszén hordozóra felvitt Pd-Pt katalizátort alkalmaznak. Összetétele (Pd, Pt, 

Fe) a hidrogénezési reakcióhoz és a nyersanyagok tisztaságához van igazítva. 

Az adott felületi tulajdonságokkal rendelkezı aktívszén hordozó felületére egy jól 

reprodukálható receptúra alapján fém-hidroxid formában történik a nemesfém 

komponensek felvitele. A rendkívül viszkózus max. 4 s% szilárd anyagot tartalmazó vizes 

szuszpenziót folyamatosan adagolják a rendszerbe. 

  
Mellékreakció a mononitro-touol hidrogénezése, ami 2-amino-toluol (toluidin) 

mellékterméket eredményez. 

 

CH3
CH3

NO2
NH2

+3H2
+2H2O

Mono-nitro-toluol 2-amino-toluol

Pt-Pd

 

5.2. ábra. A  mono-nitrotoluol hidrogénezés reakcióegyenlete   

 

A hidrogénezı reaktor egy keverıvel ellátott tartály, a következı fontos részekkel: 

- DNT elosztó győrő a tartály alján, 

- keringetett hidrogén elosztó gázbevezetı a tartály alján, 

- folyadékelvezetı edény, amelybe túlfolyással lép a reakcióelegy, 

- folyadékbevezetı a recirkuláltatott elegyre, 

- gázelvezetés, mosókkal, kondenzátorokkal. 

A meghatározott, kb. 115-125oC közötti hımérsékleten üzemelı reaktor hıelvonását a 

következık biztosítják: 

- a gázcirkulációval távozó vízgız párolgáshıje, 

- a folyadékcirkuláció hıcserélıjén elvont és nagyrészt hasznosított hı (vízkör 
közbeiktatásával), 

- a termék ill. katalizátor leválasztáshoz fenntartott cirkuláció. 
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A hidrogéngázt nyomástartással pótolják, illetve az inertek feldúsulását lefúvatással 

történı szabályzással akadályozzák meg. 

A hidrogént és inert gázokat tartalmazó lefúvatott véggáz normál üzemvitel esetén a 

melléktermék hıhasznosítóban elégetésre kerül. Ha az nem üzemel, egy vizes 

abszorberben történı mosás után a szabadba fúvatják le. 

A katalizátort az ún. forgószőrı választja le az erre a célra kialakított cirkulációs körbıl. A 

használt katalizátort szakaszosan egy függıleges tengelyő szőrıvel (tányéros szőrı) 

választják le, ahol a minimális maradék szerves anyag tartalmat többszöri gızölés 

biztosítja. A hordókba letárolt használt katalizátorból az értékes nemesfémeket 

regenerálással nyerik vissza. 

A katalizátormentes TDA + víz elegyet egy közbensı tartályban tárolják. Innen a 

felhasználással arányos mennyiséget táplálnak a vízmentesítı vákuum-desztillációs 

kolonnába, ahol a fejtermékként elvett víz tartalmazza a toluidin mellékterméket. A 

fenéktermék kis mennyiségő vizet tartalmazó anyagáramát az OTD kolonnába táplálják, 

hogy az orto-izomereket fejtermékként válasszák el. Az orto-toluol-diamin (OTD) áram a 

melléktermék hıhasznosítóban kerül elégetésre (esetleg piaci igényeknek megfelelıen 

értékesíthetik), a meta-toluol-diamin (MTD) áram pedig ODCB oldószerrel elegyítve 

kerül a foszgénezı reaktorba. 

A TDA tisztításnál elválasztott szennyvizet és a szivattyúk tömszelencéinek öblítésébıl 

származó szennyvizet elıkezelésre továbbítják [3]. 
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5.3. ábra. A TDA gyártó egység. 
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5.4.2 A TDA gyártás technológiai folyamatábrája 

Forgószőrı

Lefuvatás/égeto

Hidrogénezo 
reaktor

TDA tároló tartály

Katalizátor 
beadás

 

5.4. ábra. A TDA gyártó egység folyamatábrája. 
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5.4.3. A DNT hidrogénezési, TDA gyártási eljárást befolyásoló tényezık 

 

• A hımérséklet hatása kettıs. Növeli a reakció sebességét és befolyásolja a kémiai 

folyamatok egyensúlyát. A katalizátor élettartalma a hımérséklet bizonyos határ 

fölé növelésének hatására csökken, illetve a melléktermék-képzıdés sebessége nı. 

•  A nyomás növelése a Le Chatelier-Brown elvnek megfelelıen - mivel a reakció 

molszám csökkenéssel jár - növeli a reakció sebességét.   

• A katalizátormennyiség a reakciótól függıen változik. Erre vonatkozólag 

általános szabály nincs, a megfelelı koncentrációt tapasztalati úton állítják be. 

• A diszperzitás foka szintén befolyásolja a reakció menetét. Minél nagyobb a 

katalizátor felülete annál nagyobb a reakciósebesség.  

• Ezzel párhuzamosan azonban nı a reakció során idıegység alatt felszabaduló 

hımennyiség is. Mivel ez a hı a katalizátor felületén szabadul fel, 

kátrányképzıdés (TAR) vagy egyéb nem kívánatos mellékreakciók lépnek fel.  

• Ha a szemcsék mérete túl kicsi, nehezen ülepíthetık és szőrés során hamar 

eltömik a szőrıvásznat; a katalizátor szemcse méretének optimuma van. 

Felhasznált irodalom:  

[1]. Dr. Deák Gyula Szerves Vegyipari Alapfolyamatok kézikönyve. Mőszaki Könyvkiadó, 

Budapest 1978. 

[2]. Winacker-Küchler: Kémiai Technológia, Mőszaki Könyvkiadó, Budapest 1962. 

[3] TDA  gyártás technológiai leírás, BorsodChem Zrt, Kazincbarcika, 2010. 

[4] Petró J. Heterogén katalizátorok, Budapest, Mőszaki Könyvkiadó, 1964  

[5] ULLMANN’S Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH UEIC, Release 2008, 7th  

Edition. 

 

Megjegyzés: 

Az A303 elektronikus jegyzet II. kötet, 5. fejezetében található képek és folyamatábrák a 

BorsodChem Zrt jóvoltából és engedélyével kerültek közlésre. 
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6. FOSZGÉNEZÉS  

6.1. Foszgénezés - foszgénnel végzett karbonilezés 

6.1.1 A toluilén-diamin (TDA) foszgénezése toluilén-diizocianát (TDI) elıállítása 

céljából. 

A foszgénezésen általában olyan  karbonilezési folyamatot értünk, amelyben az  RC=O 

acilcsoportot (ahol R=alkil-, aril-, vagy aralkilcsoport) foszgénnel (COCl2, szénsav-

dikloriddal) végbemenı reakcióval visznek be egy molekulába. [1] 

 A toluilén-diamin (TDA) aromás primer amin csoport karbonilezése foszgénnel karbamoil-

klorid közbensı termék képzıdéssel történik kétlépcsıs reakcióban, konszekutív módon, a 

karbonilezı ágens a foszgén. Ennek egyik iparilag alkalmazott eljárás példája a toluilén-

diamin (TDA) foszgénezése toluilén-diizocianát (TDI) elıállítása céljából [3].   
 

foszgénTDA

karbamoil-klorid

sósav

ODCB
+ 2COCl2 + 2HCl

OH

CCl

CH3

N

OH

CClNNH2

NH2

3CH

(6-1) 

 

TDIkarbamil-klorid

2HCl+
hı

OH

CCl

CH3

N

OH

CClN

CH3

NCO

NCO

 (6-2) 

 
A TDI gyártás technológiájának részletes ismertetése a 6.3. fejezetben található [3]. 
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6.1.2 Metilén-difenil-diamin (MDA) foszgénezése metilén-difenil-diizocianát (MDI) 

elıállítása céljából  

 A metilén difenil diamin (MDA) elıállítása anilin és formaldehid között sósav katalizátor 

jelenlétében lejátszódó kondenzációs reakcióval történik. A reakció két lépcsıben, p-amino-

benzil-anilin (PABA) köztitermék képzıdésén keresztül játszódik le. A második lépcsıben a 

PABA metil-difenil-diaminná alakul, amely a sósavval hidrokloridot képez.  

Kondenzációs reakció:   

  

  

   (6-3) 

 

Átrendezıdési reakció: 
 

  

  (6-4) 

 

A tisztított metilén difenil diamin (MDA) orto-diklórbenzolos (ODCB) oldószerben történı 

foszgénezésével állítják elı a metilén-difenil-diizocianátot (MDI)-t . A lejátszódó reakció: 

 

 

 

 

            (6-5) 

 
A reakció második lépésében magasabb hımérsékleten a karbamoil-klorid izocianátra és 

sósavra bomlik: 

 

 

 

 

            (6-6) 

metilén-difenil-diizocianát (MDI) 
Az MDI gyártás technológiájának részletes ismertetése a 6.4. fejezetben található [4].  
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6.2. Foszgén szintézis   

A foszgénezéshez használt foszgént aktív szén katalizátoron Cl2 és CO gáz reakciójával 

állítják elı, CO felesleget alkalmazva: 

C12   +  CO  →  COC12      (6-7)  

 

A rendkívül exoterm reakció szabályozásában a hıelvonásnak elsıdleges szerepe van. 

A foszgén szintézis technológiai folyamatábráját a 6.1. ábra  és 6.2. ábra mutatja [5]. 

Az elterjedten alkalmazott Buss Chemtech eljárásban függıleges elrendezéső csıköteges 

reaktort használnak. A csövekben van elhelyezve a granulált típusú aktív szén katalizátor  

A köpenytérben hıközlı olaj segítségével történik a reakcióhı elvonása, majd az olajat 

cirkulációs vízzel hőtik vissza. 

Egy önálló szabályzó rendszer felügyeli és a programozott optimális körülmények között 

tartja a reaktor nyomását és hımérsékletét. A termék foszgén gáz összetételét process 

analizátor felügyeli és a CO felesleget az elıírt mólfelesleg értéken tartja a betáp 

tömegáramok változtatásával. 

Az egész reaktor-rendszer egy zárt konténerben van elhelyezve, amely állandó elszívásos 

szellıztetés alatt áll a lúgos mosótorony felé. Így a foszgén szintézis a legkritikusabb 

meghibásodás esetén sem jelent veszélyforrást a környezetének, foszgén nem kerülhet az 

atmoszférába. 

A termelt foszgén klórtartalma alacsony, közvetlenül felhasználható a foszgénezési 

reakcióhoz.  

Az esetleges üzemzavar esetén a foszgénben a klórtartalom megnövekedés kivédésére 

alkalmas az un. tisztító (clean up) reaktor, ami a foszgén termelı reaktor után  sorosan van 

kapcsolva és azonos katalizátorral van töltve. 

A termelt foszgént a foszgénezési reakció nyomásszintjére kell komprimálni. Ezt egy  

kétfokozatú csavarkompresszorral végzik. A kompresszor egy önálló, zárt épületben van 

elhelyezve, a lúgos mosótorony felé történı állandó elszívásos szellıztetés eredménye képpen 

a környezetbe nem kerülhet ki foszgén. 
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6.1. ábra. A foszgén szintézis folyamatábrája  

 

 A 6.2. ábrán bemutatott, Mitsui technológia szerint a foszgén elıállítása hat reaktorban 

történt. A hat reaktorból öt csöves, a hatodik töltetes reaktor. A csövek, illetve a hatodik 

rektor aktív szén katalizátorral van töltve. A foszgénképzıdés exoterm folyamata során a 

felszabaduló reakcióhı elvonása a reaktortestbe adott hőtıvízzel történik. A hőtıvíz 

mennyiséget úgy szabályozzák, hogy a reaktorokból kilépı gáz hımérséklete kb. 50°C körül 

legyen. A foszgén elıállító egységnek saját, zárt hőtıvízrendszere van. A foszgén 

elıállításhoz szükséges szénmonoxid teljes mennyiségét az 1. reaktorokba táplálják be, míg a 

klór gázt 25-25%-os arányban, az 1-4 reaktorokba. A szénmonoxidot a sztöchiometrikus 

mennyiséghez képest fölöslegben kell alkalmazni. 

Az 1-4 reaktorban gyakorlatilag végbemegy a szénmonoxid reakciója a klórral. 

Az 5. reaktorban a még elreagálatlan klór is reakcióba lép a szénmonoxiddal. 

A 6. ún. tisztítóreaktor, azt a célt szolgálja, hogy a termék foszgén gáz klórtartalma 0,01% 

alatt legyen. 

A nyersanyagként felhasznált szénmonoxid és klór gáz, valamint a katalizátor víztartalmát a 

lehetı legkisebb értéken kell tartani, ugyanis víz jelenlétében a klór gáz, illetve a foszgén gáz 

rendkívül gyorsan korrodálja a reaktorok szerkezeti anyagát. Az esetleges csılyukadások 

gyors észlelésére, az öt reaktor hőtıvízkörében egy pH-mérı van beépítve, amely azonnal 

jelzi a hőtıvíz pH-jában bekövetkezı változásokat. A hatodik reaktor már nincs hőtı vízkörrel 

ellátva (itt reakcióval gyakorlatilag már nem kell számolni), sıt a reaktor fala csıkígyóval van 

körbevéve, amelyen keresztül a 6. reaktor kisnyomású gızzel főthetı is. A végtermék foszgén 

gáz klór gázt nem tartalmazhat. 
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6.2. ábra. A foszgén szintézis folyamatábrája  
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6.3. A TDI gyártás technológiája 

A toluilén-diizocianát (TDI) gyártás blokkdiagramját a 6.3. ábra mutatja. 

 

 

6.3. ábra A toluilén-diizocianát (TDI) gyártás blokkdiagramja  

 

A  toluilén-diizocianát  (TDI) gyártás fı részegységei: 

- Foszgén szintézis 

- DNT gyártás toluol nitrálásával – savvisszanyerés, töményítés 

- DNT hidrogénezés – TDA gyártás 

- TDA foszgénezése – nyers TDI elıállítás 

- TDI tisztítás – TDI 80 elıállítás 

- TDI visszanyerés - TAR kinyerés 

- Melléktermék elégetés, hıhasznosítás 

- Szennyvíz elıkezelés 
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6.3.1. A TDA foszgénezése – nyers TDI elıállítása  

 
A TDA foszgénezése folyamatos eljárással, orto-diklór-benzol (ODCB) oldószerben történik 

a (6-1) és (6-2) reakcióegyenletek szerint. A foszgénezési reakcióban a megfelelı kihozatal 

eléréséhez jelentıs feleslegben kell alkalmazni a foszgént (foszgén/TDA mólarány 8 körüli 

értéken szabályozott). A TDA foszgénezésének, a nyers TDI elıállításának folyamatábráját a 

6-4. ábra mutatja [3]. 

A meta-toluilén-diamin orto-diklór-benzol (ODCB) oldószerben oldott oldatát speciális 

kialakítású elosztón keresztül juttatják a keverıs reaktor túlfolyással szabályozott 

folyadékterébe. A reakcióhoz szükséges friss és recirkuláltatott foszgén gázt kompresszorral 

adják be a reakcióelegybe egy merülı csövön keresztül. A visszanyert, ODCB-ben oldott 

foszgént szivattyúval egy CHW hőtın keresztül adják vissza a reaktorba, a folyadékfelszín 

alá. A megfelelı hımérsékletet a reaktor köpenyén keresztül CW hőtéssel ill. az ODCB-ben 

oldott visszanyert foszgén mennyiségével lehet szabályozni. 

A túlnyomás alatt lejátszódó elsı (6-1) reakció enyhén exoterm.  

Az elsı lépésben képzıdı sósavgáz kevésbé oldódik az ODCB oldószerben, mint a folyamat 

többi komponense, ezért intenzív gázfejlıdés történik, ezáltal a keverés javul. 

Az elsı reaktorban már a közbensı termék bomlása, a diizocianát képzıdése is megindul az  

enyhén endoterm (6-2) reakcióban. 

Az átalakulás teljessé tétele és a melléktermék képzıdés lehetıségének csökkentése céljából a 

reaktorból túlfolyóval elvezetett elegyet az un. loop-reaktorba vezetik. A gızfőtéső 

hıcserélıbıl és a hozzákapcsolt kigázosító tartályból álló elrendezés egy termo cirkulációs 

körfolyamatot alakít ki. Azonos nyomáson, de jelentısen megnövelt hımérsékleten 

folytatódik, ill. befejezıdik közbensı termék bomlása és a sósavgáz képzıdés (ami javítja a 

termo cirkulációt). 
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ODCB

HCl gáz 
(VCM)

ODCB

Recirk. 
foszgén gáz

Recirk. 
foszgén gáz

Visszanyert 
foszgén 

tárolótartály

Kigázosító 
kolonna

Foszgénes ODCB 
győjtıtartály

TDI tisztítás

Foszgénezı 
reaktorok

TDA

Foszgén 
kompresszor

Foszgén

 

6-4. ábra. A TDA foszgénezés, nyers TDI elıállítás folyamatábrája 

A két reaktorból közös vezetéken vezetik a gázokat a foszgén visszanyerésre majd utána 

tisztításra. A további hasznosításra a sósavgázt ODCB oldószerrel történı mosással 

tisztítják. A melléktermék sósavgáz legfontosabb hasznosítási formája a VCM gyártás 

sósavgáz áramával történı közös oxi-hidroklórozás, ahol diklór-etánt (DKE) állítanak elı. 

Az átadást sósavgáz kompresszorral végzik. Emellett rendelkezésre áll a sósav abszorpció, 

ahol kereskedelmi minıségő, 33 s%-os sósavoldatot állítanak elı a sósavgáz vízben 

történı elnyeletésével.  

A foszgénezési folyamatban a TDI-t egy ODCB-s oldatként kapják, amely oldat a reakció 

körülményei között foszgénnel és sósavgázzal telített. Az oldatból elıször a 

gázkomponenseket kell kihajtani. Elsı lépés az expanzió, ezt követi egy erıteljes 

kiforralás, amelynek eredményeként közel foszgénmentes oldatot állítanak elı, amit 

desztillációval dolgoznak fel. 

6.3.2. TDI tisztítás, késztermék tárolás 

A foszgénezési fázisban melléktermékek képzıdnek az OTD-bıl, a klór-, és a víz nyomokból 

a TDA+TDI mellékreakcióból. A mellékterméktıl és az ODCB oldószertıl való elválasztást 

egymással sorba kapcsolt, vákuum alatt üzemelı kolonnákban végzik. 

A TDI tisztítás folyamatábráját a 6.5. ábra mutatja. [3] 
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Primer ODCB kolonnában fejtermékként a körfolyamat oldószerét nyerik vissza részlegesen.  

Szekunder ODCB kolonnában a nyomást tovább csökkentve élesebb elválasztás mellett 

nyerik vissza a maradék ODCB-t fejtermékként. A fejterméket az elızı kolonnába vezetik. A 

fenéktermék TDI áramban a magas forrpontú melléktermékek találhatók, amelyek a 

desztilláció hımérsékletén polimerizációra hajlamosak. 

TAR kolonnában az elızı kolonna fenékáramából választják el a melléktermékeket. Mivel 

már finom szilárd szemcsék is jelen vannak és a polimerizáció megindult, az elválasztást nem 

lehet teljessé tenni. Mőszaki kompromisszumként egy kb. 50%-os TDI tartalmú elegy 

elıállítása a cél, ami még szivattyúzható és a kiforraló-dugulás veszélye alacsony. Ezt az 

áramot a melléktermék tulajdonságaihoz igazodó speciális berendezésben, a TDI 

visszanyerıben dolgozzák fel. 

A TAR kolonna fejterméke a TDI 80 termékáram, minimális szennyezettséggel. 

Az utótisztító kolonnában egy újabb, az egyenletes termékminıséget biztosító tisztítást 

végeznek. A termék elvétele fejtermékként történik. Egy konstans fenékáramot, amely az 

esetleges szennyezıdést tartalmazza a TAR kolonna betápba visszavezetnek. 

ODCB-os 
TDI

PHG 
abszorber

Vákuum 
egység

Vákuum 
egység

Vákuum 
egység

Vákuum 
egység

Vákuum 
egység

TDI 
reaktor

ODCB

ODCB tartály

Reflux 
tartály

TDI 
győjtı

TDI 
visszanyerı

Párlat tároló 
tartály

Párlat 
győjtı

OFF-SPEC 
tartály

TDI napi 
tartály

TDI tároló 
tartály

Kigázosító 
kolonna

TDI visszanyerı

Kigázosító 
kolonna

 
6.5. ábra. A TDI tisztítás folyamatábrája  

 



113 

 

 

6.1.kép. A TDI tisztítás desztilláló kolonnái  

A tisztítás egyes lépéseinek üzemi nyomását vákuum egységek biztosítják. Az elsı 

esetben ODCB folyadékkal mőködı folyadékgyőrős vákuumszivattyú, a többi kolonnánál 

Roots fúvóval sorbakötött, megnövelt teljesítményő folyadékgyőrős vákuum szivattyúk 

biztosítják az elıírt nyomásértéket. Szükség esetén nitrogén bevezetéssel kell a finom 

szabályozást végezni. 

A TDI 80 terméket minısítésig közbensı tárolóban különítik el. Megfelelı minıség 

esetén a sarzsot a késztermék tárolóba továbbítják.  

6.3.3 A TDI 80, TDI 100 és TDI 65 termékek  

A TDI 80  -  80% 2,4-TDI izomer tartalmú termék - a TDI gyártás  fı terméke. 

A TDI 80 termékbıl kristályosítással állítják elı a TDI 100 (100%-ban 2,4-TDI izomer 

tartalmú) és a TDI 65 65%-ban 2,4-TDI izomer tartalmú termékeket.  

A TDI 80 termék fı felhasználási területe a lágy poliuretán habok elıállítása, fıként az 

autóipari és a bútoripari felhasználási célokra. A TDI 100 és TDI 65 felhasználása speciális 

cipıipari és ragasztó gyártási célokra történik. 
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6.3.4. TDI gyártás melléktermékek és hulladékok hıhasznosítása 

 

 

6.6. ábra. A TDI Melléktermék hıhasznosítás folyamatábrája 

 

Az IPPC elveknek megfelelıen a TDI gyártás integráns részeként hıhasznosító egység 

mőködik, amelyben a melléktermék orto-toluilén-diamin (OTD) és hulladék folyadék-, 

szilárd-, és gázáramok elégetése történik. A TDI melléktermék hıhasznosítás folyamatábráját 

a 6.6. ábra mutatja. 

A melléktermékek és hulladékok elégetésekor keletkezı hıbıl hıhasznosító kazán 

alkalmazásával 26 bar nyomású telített gızt állítanak elı, amelyet technológiai célra a TDI 

desztillációs tisztításánál közvetlenül felhasználnak. 

A füstgáz tisztításához használt berendezések és eljárások: 

- elektrosztatikus porleválasztó  

- szelektív katalitikus DeNOx-mentesítı (SCR),  

- vizes és NaOH-os mosás a sósavgáz eltávolítására. 

A kibocsátott füstgáz paramétereit on-line monitoring rendszer automata többkomponenső 

gázanalizátorokkal felügyeli. 
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6.4. A metilén-difenil-diizocianát (MDI) gyártás technológiája 

Az MDI gyártás több lépésbıl áll:  

- Kondenzáció, átrendezıdés 

- MDA semlegesítés, elválasztás 

- MDA tisztítás 

- MDA foszgénezés 

- MDI tisztítás 

- Monomer MDI kinyerés 

- Foszgén gyártás 

- Foszgén megsemmisítés 

- Szennyvíz kezelés 

- Sós szennyvíz bepárlás 

 

Az MDI gyártás blokkdiagramját a 6.7. ábra mutatja 

 

6.7.ábra. Az MDI gyártás blokkdiagramja  

     CO

     Cl 2 
      NaCl

NaOH 
        COCl2 

      Anilin 
      Formaldehid        MDI 

  MDA 
      Sósav     termékek 

HCl gáz 
  Sósav HCl gáz VCM Üzem 
  katalizátor

NaCl NaCl
tartalmú               tartalmú 33 %-os 
szennyvíz               szennyvíz     sósav oldat 

       Kondenzvíz 
 Visszanyert NaCl 

MDA + Anilin 

Foszgén gyártás 

MDA kondenzáció 
MDA semlegesítés,

tisztítás
Foszgénezés, 

Foszgén 
semlegesítés 

MDI tisztítás,
desztilláció

Szennyvíz tisztítás: 
- extrakció
- gızös sztrippelés
- aktívszenes
  adszorpció

Szerves hulladék 
desztilláció

Sós szennyvíz 
betöményítés és 

kristályosítás

Sósav abszorpció 

Elektrolízis 
üzem 
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6.4.1 MDA elıállítása - Kondenzáció, átrendezıdés 

Az MDA elıállítása anilin és formaldehid között sósav katalizátor jelenlétében lejátszódó 

kondenzációs reakcióval történik. A reakció két lépcsıben, p-amino-benzil-anilin (PABA 

köztitermék képzıdésén keresztül játszódik le. A második lépcsıben a PABA metil-difenil-

diaminná alakul, amely a sósavval hidrokloridot képez.  (ld. 6-3, 6-4 reakció egyenleteket). 

Az MDA elıállítása történhet folyamatos és szakaszos eljárással. A 6.8. ábra a folyamatos 

MDA gyártás folyamatábráját mutatja. [4] 

A folyamatos eljárás szerint a folyamat kaszkád reaktorokban játszódik le, a termék 

túlfolyással kerül át egyik reaktorból a másikba. A folyamatos MDA elıállítási  

technológiában a kaszkád hételemő. Az elsı három (R1…R3) a kondenzációs reaktor, az ezt 

követı négy reaktorban (R4…R7) pedig az átrendezıdés játszódik le. A kondenzációs reakció 

hıtermelı, a reakcióelegyet külsı hıcserélıkön (HE1, HE2) cirkuláltatják.  

Az átrendezıdés magasabb hımérsékleten folyik. A reaktorok hımérsékletét fokozatosan 

emelik, főtésüket gızzel biztosítják. 

 

 

6.8. ábra a folyamatos MDA gyártás folyamatábrája  

 

Az MDI minıségét a gyártott MDA minısége döntıen befolyásolja. A reakció körülményeket 

úgy kell megválasztani, hogy a mellékreakciókat, a szennyezık képzıdését visszaszorítsák.  

Lényeges, hogy a lokális formaldehid felesleget elkerüljék. Ez biztosítható azzal, hogy a 

formalin betápot megosztják az elsı három reaktor között. A reaktorokban rendkívül 

hatékony keverést kell alkalmazni.  
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Nagyon fontos az anilin/formalin és az anilin/sósav mólarány pontos szabályozása. Ezekkel 

befolyásolható az MDA kétgyőrős tartalma, végsı soron pedig a végtermékek kihozatali 

aránya.  Szigorúan be kell tartani a hımérséklet elıírásokat. 

Biztosítani kell az alapanyagok megfelelı minıségét. 

 

A szakaszos MDA gyártás folyamatábráját a 6.9. ábra és 6.10.ábra mutatja [4]. 

 

 

6.9. ábra. A szakaszos MDA gyártás kondenzáció folyamatábrája  

 

6.10. ábra. A  szakaszos MDA gyártás átrendezés folyamatábrája  
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6.4.2. CR-MDA hidroklorid semlegesítés és elválasztás 

A technológiának ebben a lépésében az amin-hidroklorid NaOH lúggal történı semlegesítése 

folyik. A CR-MDA tartalmú szerves fázisból meleg vízzel kimossák a NaOH és NaCl 

nyomokat a további tisztítás elıtt.  

A semlegesítés a következı (6-8) egyenlet szerint játszódik le: 

 

 

 

  

  

 

                                                n = 0, 1, 2, 3, 4,……(6-8) 

 

A CR-MDA hidroklorid semlegesítés és elválasztás folyamatábráját a 6.11. ábra mutatja [4].

2CHH N2 ( ) CH2 NH2n + (n+2)NaCl + H2O

NH2

(n+2)

NH2CH)(2H N CH2
. HCl

n
+ (n+2)  NaOH 2

NH2.
HCl

HCl.
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6.11.ábra. A  CR-MDA hidroklorid semlegesítés és elválasztás folyamatábrája  

 

 A savas CR-MDA-t  V-1 keverıs készülékben semlegesítik. A semlegesítı kör minden 

pontjában lúgfelesleget kell biztosítani. Ezt a folyamatos, 45s%-os lúgbetáplálással, a 

reakcióelegy P1 szivattyúval történı cirkuláltatásával, a semlegesítı tartály intenzív 

kevertetésével, valamint M1  statikus keverı alkalmazásával érik el. A semlegesítési hıt egy 

külsı hıcserélın vonják el.  

A semlegesített CR-MDA  a V2 fáziselválasztó tartályba kerül. 

Az elválasztott szerves fázis  a V3 köztes tárolóba, majd onnan statikus keverın keresztül a 

V4 dekantálóba jut. A szerves fázist gızkondenzzel mossák, a dekantálóban pedig 

elválasztják a  mosott szerves fázist a vizes fázistól. A szerves fázis az ülepítı tartályba, 

onnan a tárolótartályba, majd végül a CR-MDA desztilláló egységbe kerül. A dekantálókban 

elválasztott, anilint és CR-MDA-t is tartalmazó sós szennyvíz a V5 szennyvíztárolóba kerül. 
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6.4.3 CR-MDA tisztítás 

A CR-MDA tisztítás során a nyers MDA tartalmú szerves fázis további feldolgozása, az elegy 

víz-, és anilinmentesítése történik. Amennyiben az MDA anilin-, és vízmentesítése nem 

megfelelı, akkor a foszgénezés során mellékreakciók játszódnak le. 

A nyers MDA tisztítása három lépcsıben, folyamatos vákuumdesztillácóval történik. A CR-

MDA tisztítás folyamatábráját a 6.12.ábra mutatja. 

 A tisztítatlan CR-MDA-ból az elsı flash tartályban elpárologtatják az anilin és a víz nagy 

részét, a gızt hıcserélıkön lekondenzáltatják, és fázisszétválasztás után a szennyezett vizet a 

szennyvíztárolóba, az anilint (mely nyomokban tartalmazhat MDA-t) pedig egy 

győjtıtartályon keresztül a napi anilintartályba visszavezetik. A maradék víz- és 

anilin nyomok eltávolítására a második flash tartály és egy rotációs filmbepárló szolgál. 

A flash tartály elınye a nagy üzembiztonság, ugyanis nincs forgó alkatrésze, valamint 

kirakódások, dugulások sem lépnek fel. A rotációs filmbepárló egy kettısfalú, hengeres 

készülék, melynek belsejében egy lassan forgó rotor van. A forgórészre erısített grafitkefék 

biztosítják a folyadék felkenését a hıátadó felületre. A keféket centrifugális erı nyomja a 

filmbepárló falához, így kis fordulaton is biztosítja az egyenletes folyadék eloszlatást a 

hıátadó felületen. 

A vákuum desztilláció elsı lépéseként a CR-MDA-t a – 25 torr abszolút nyomáson és 160°C-

on üzemelı V1 flash-tartályba nyomják, ahol a víz és az anilin nagy része eltávozik. 

A távozó gızöket E-2, E-3 hıcserélıkön kondenzáltatják, a kondenzátumot V-2  

szedıedénybe juttatják, innen pedig a fázis-elválasztóba kerül a vizes-anilines elegy. 

Fáziselválasztás után a felsı vizes fázis visszakerül a szennyvíztárolóba. 

Az alsó, anilines fázis a közbensı tárolótartályon keresztül az anilin tartályba jut. 

Az elsı flash-tartály fenékterméke folyamatosan átkerül a második flash-tartályba, ahol 3 torr 

nyomáson és 205°C hımérsékleten a maradék anilin eltávozik a CR-MDA-ból. 

A kívánt desztillációs hımérsékletet mindkét flash-tartály esetében a CR-MDA-nak külsı 

hıcserélıkön való cirkuláltatásával biztosítják. 

A második flash-tartály fenéktermékét rotációs filmbepárlóban 2 torr nyomáson és 210°C 

hımérsékleten teljesen anilinmentesítik. A tisztított CR-MDA a napi tárolótartályba kerül.  
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6.12. ábra. A CR-MDA desztilláció folyamatábrája  

 

 

6.2. kép. A CR-MDA elıállító egység képe  
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6.4.4. CR-MDA foszgénezése 

A metilén-difenil-diizocianátot, a nyers MDI-t a tisztított CR-MDA orto-diklórbenzolos 

(ODCB) oldószerben történı foszgénezésével állítják elı. A reakcióban a primer amin csoport 

karbonilezése történik kétlépcsıs konszekutív módon, a karbonilezı ágens a foszgén. A 

lejátszódó reakció: 

 

 

 

 

 

           (6-9) 

            
A reakció második lépésében magasabb hımérsékleten a karbamoil-klorid izocianátra és 

sósavra bomlik: 

 

 

 

 

 

           (6-10) 

   metilén-difenil-diizocianát  (MDI)      

  

Az MDA foszgénezési folyamatát befolyásoló tényezık: 

A karbamoil-klorid disszociációja izocianáttá egyensúlyi folyamat. Egyensúlyi folyamatokat a 

“K” egyensúlyi állandóval jellemezhetjük. 

Definíció szerint:     K=
[ ] [ ]

[ ]kloridkarbamoil

HClizocianát 2

−
⋅

 . 

 

A disszociáció (vagyis az izocianát konverziója) a reakció körülményeitıl, azaz a 

hımérséklettıl, a nyomástól és a komponensek koncentrációjától függ. 
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Az orto-diklór-benzol (ODCB) használata azért elınyös, mert a foszgén-HCl összetételő 

gázelegybıl a foszgént szelektíven képes oldani, adott körülmények között ugyanis a sósav 

oldékonysága az ODCB-ben sokkal kisebb, mint a foszgéné. 

A HC1 gáz formában eltávozik a rendszerbıl. Ezáltal az egyensúly a karbamoil-klorid 

disszociációja, vagyis az izocianát képzıdés irányába tolódik el. 

A disszociáció endoterm folyamat, ezért a hımérséklet emelése az izocianát képzıdése 

irányába tolja el az egyensúlyt. A hımérséklet csökkentése az exoterm rekombinációnak 

(visszaalakulás) kedvez, melynek során az izocianátból és a sósavból karbamoil-klorid 

keletkezik. 

A disszociáció mólszámváltozással járó folyamat, melynek során 1 mól karbamoil-kloridból 

1 mól izocianát + 2 mól sósav keletkezik. 

Ezért a nyomás növelése a rekombináció irányába (alsó nyíl) tolja el az egyensúlyt. A nyomás 

csökkentése pedig az izocianát konverziónak (felsı nyíl) kedvez. 

A karbamoil-klorid koncentrációjának növelése a disszociáció, csökkentése pedig a 

rekombináció irányába tolja el az egyensúlyt. 

Az izocianát ill. a sósav koncentrációjának csökkentése a disszociáció irányába hat, míg e két 

komponens koncentrációjának növelése a rekombinációnak kedvez. 

A foszgénezést 9-11-szeres foszgénfelesleget alkalmazva, 80°C-on, 5 barg nyomás alatt 

végzik. Az átrendezéshez a reakcióelegy hımérsékletét a második reaktorban 140°C-ra 

emelik. 

A CR-MDA foszgénezésének folyamatábráját a 6-14. ábra mutatja. 

A tisztított CR-MDA-ból a keverıtartályban 24,5 s%-os ODCB oldatot állítanak elı és ezt az 

oldatot adják be az R-1 reaktorba, egy diszperzer csövön keresztül. Itt 80°C-on, 10:1 

foszgén/MDA mólarány mellett foszgéneznek. 

 A reakcióelegy túlfolyással az R-2-es reaktorba kerül, ahol 140°C-on a karbamoil-klorid 

vegyület izocionáttá és sósavvá bomlik. 

Az R-1-es reaktor egy keverıvel ellátott duplikált tartályreaktor, míg az R-2-es reaktorban a 

reakcióelegy kevertetését termo cirkulációval oldják meg. 

Mindkét reaktor egy-egy vészleürítı tartállyal rendelkezik, ahová vészhelyzetben a 

reakcióelegy bezárható, majd fokozatosan visszaadagolva a reaktorokba, újra feldolgozható. 

A reakcióban melléktermékként képzıdı sósav, a nagy fölöslegben adagolt foszgén, valamint 

az ODCB egy része a reaktor gızterébıl eltávozik. 
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A gızöket E-1, E-2, E-3 kondenzátorokon, valamint E-4 hőtött hőtıvizes hőtın 

lekondenzáltatják. A kondenzált ODCB-s foszgén oldatot tartályba szedik. A nem kondenzált 

sósav és foszgéngáz a foszgén-visszanyerı egységbe, majd pedig a sósav abszorberekbe 

kerül. 

Az R-2 reaktorból kilépı oldószeres foszgénes reakcióelegy az MDI tisztító egységbe kerül. 

A fölös mennyiségő foszgén gázt ODCB-s oldat formájában egy C-1 töltetes toronyban 

visszanyerik és visszaforgatják az R-1 foszgénezı reaktorba. 

A reaktorok gızvezetékén távozó foszgén és HCl tartalmú gázelegyet bevezetik az abszorber 

alsó töltetrétege alá. 

A torony fejét glikolos hıcserélın 5°C-ra lehőtött tiszta ODCB-vel locsolják. 

A felsı töltetréteg alá pedig egy glikolos hıcserélın szintén 5°C-ra lehőtött foszgén tartalmú 

ODCB oldatot vezetik be, melyet az oldószer visszanyerı kolonna refluxából vesznek el. 

A torony alján foszgénes ODCB elegyet nyernek, melyet visszaforgatnak az ODCB tartályba, 

onnan pedig az R-1-es foszgénezı reaktorba. 

A torony fején sósav gáz távozik, mely egy hıcserélın halad át (ahol az esetlegesen elragadott 

ODCB gızök kondenzálódnak) és egy ciklonon keresztül a sósav visszanyerı egységbe, a 

kristályosító egységbe, ill. a VCM üzembe kerül. 

 

6.13. ábra. A CR-MDA foszgénezésének folyamatábrája  
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6.4.5.CR-MDI kigázosítás és tisztítás 

A foszgénezési reakció után a CR-MDI-t sósavtól, foszgéntıl és ODCB-tıl mentesíteni kell. 

Az MDI kigázosítás folyamatábráját a 6.14. ábra mutatja. 

A foszgénezı reaktorból érkezı CR-MDI oldatot elsı lépésben egy C-1 töltetes toronyba 

vezetik, ahol magas hımérsékleten, közel atmoszférikus nyomáson sósav gáz ellenáramában 

kigázosítják. Az alkalmazott üzemelési paramétereken (hımérséklet, nyomás) az oldott gázok 

(foszgén és sósav) deszorbeálódnak. 

A kigázosításhoz a foszgénezési lépésben mellékterméként képzıdı sósav egy részét 

használják fel. A sósav nagyon rosszul oldódik az ODCB-ben, így alkalmas arra, hogy a 

foszgén gáz kisztrippelésére alkalmazzák. 

Az ODCB visszanyerését és az MDI tisztítás folyamatábráját a 6.15.b. ábra mutatja. 

Az ODCB visszanyerését vákuumdesztillációval végzik. A C-2 kolonna oldaltermékeként 

tiszta ODCB-t nyernek.  A desztillációs mővelet paramétereinek helyes megválasztásával el 

kell érni, hogy a visszanyert ODCB a lehetı legkevesebb foszgént, fenil-izocianátot ill. MDI-t 

tartalmazza. Ellenkezı esetben az izocianát reakcióba léphet a CR-MDA-val, melynek során 

karbamid típusú vegyület képzıdik. Ez pedig egyrészt rontja a CR-MDI minıségét, másrészt 

dugulást okozhat a diszperzernél. 

Az ODCB kolonnák fenéktermékét (amely 87-88% CR-MDI-t és 12-13% ODCB-t tartalmaz) 

a teljes ODCB mentesítés érdekében 2 flash tartályba, majd egy vékonyfilm bepárlóba 

vezetik. 

Az R-2-es reaktorból a kigázosító kolonnába kerül az anyag, ahol a melléktermékként 

képzıdı sósav gáz felhasználásával kihajtják az oldott foszgént a CR-MDI-bıl. 

A C-1 kolonna fejen távozó gızöket (foszgén, HCl, ODCB) hıcserélıkön lehőtik, a 

kondenzátumot visszavezetik az ODCB-s foszgén tartályba. A nem kondenzált foszgént és 

sósavat visszavezetik a foszgén-kompresszor szívóágába, komprimálják és újra felhasználják 

foszgénezésre. 

A kigázosított CR-MDI az rendezett töltettel szerelt C-2 oldószer visszanyerı desztilláló 

kolonnákba kerül. A fenékterméket a kiforralókon cirkuláltatva 170°C hımérsékleten tartják, 

a kolonna fejen 75 torr abszolút nyomás van. 

A kolonna fejben a refluxarány 1:25. A kolonna oldalából foszgén és izocianát mentes 

ODCB-t szednek eI, amit felhasználnak az MDA oldására, valamint a foszgén-abszorber fej 

locsolására. 
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A kolonnák fejgızeit (mely fıleg ODCB-t, kis mennyiségő foszgént és sósavat tartalmaz) a  

kondenzátorokon, majd vizes hőtıkön lekondenzáltatják. A kondenzátum egy részét 

refluxként a kolonna fejre visszaforgatják, másik részét a foszgén abszorber locsolására 

használják. 

A kolonnák fenéktermékét folyamatosan két flash tartályba V-3, V-4 táplálják, ahol a 

maradék oldószert távolítják el a CR-MDI-bıl. Mindkét tartály vákuum alatt (4 illetve 3 

torron) és magas hımérsékleten (145 és 195 °C-on) üzemel.  

A CR-MDI teljes oldószermentesítése az X-1 rotációs filmbepárlóban történik. 

Az oldószer-mentesített CR-MDI a monomer MDI kinyerı egységbe jut.  

 

 

6.14. ábra. Az MDI kigázosítás folyamatábrája 
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6.15. ábra. Az MDI tisztítás, ODCB eltávolítás folyamatábrája  

 

 

6.3.kép.  Az MDI tisztítás, ODCB eltávolító egység képe 
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6.4.6. Monomer MDI kinyerés 

Az oldószer-mentesített CR-MDI két és többgyőrős molekulákból, illetve ezeken belül is több 

izomerbıl áll.  

A filmbepárlókon elpárologtatják az illékonyabb kétgyőrős, monomer MDI molekulák egy 

részét, majd a gızöket a filmbepárlók belsı kondenzátorain lekondenzáltatják. 

Fenéktermékként a kevésbé illékony CR-MDI-t (többgyőrős MDI-t és a maradék kétgyőrős 

MDI-t) nyerik. A CR-MDI viszkozitását a kétgyőrős tartalommal szabályozzák. 

A fejtermékként nyert monomer MDI 2,2'-, 2,4'-, 4,4’-MDI izomerek keveréke. Továbbá az 

alkalmazott desztillációs paraméterek mellett a maradék ODCB és a többgyőrős CR-MDI egy 

kis része is megjelenik a fejtermékben. A monomer MDI kinyerés folyamatábráját a 6.16 ábra 

mutatja. 

A vákuum desztillációt három, párhuzamosan kapcsolt X-1, X-2, X-3 rotációs filmbepárlóban 

végzik. A szükséges 205oC-os desztillációs hımérsékletet a filmbepárlók köpenyére adott 

nagynyomású gızzel biztosítják. A bepárlók 5 torr vákuum alatt üzemelnek. A CR-MDI a 

terméktároló tartályba kerül.  

 

 

6.16. ábra. Monomer MDI kinyerés 

 

A monomer MDI izomerjeinek elválasztása frakcionált kristályosítással történik. 
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Az X-4  kristályosítóba betöltött kétgyőrős MDI-t egy elıre meghatározott program szerint 

lehőtik, majd fölmelegítik. A melegítés során 2 frakciót különítenek el. A kristályosítással 

történı tisztítás, a kristályosítóba betöltött kétgyőrős MDI különbözı komponenseinek eltérı 

olvadáspontján illetve fagyáspontján alapszik. A kristályosító feltöltése után indítják a hőtés-

főtés programot. Hőtés hatására - a dermedés pontjuknak megfelelı sorrendben - elıször a 

legmagasabb dermedéspontú 4,4'-MDI izomer fog a kristályosító falán megszilárdulni. A 

hőtési programot szigorúan be kell tartani annak érdekében, hogy a kristályosodás megfelelı 

ütemben történjen és a kikristályosodott frakciók tiszták legyenek. 

A hőtési lépcsı legalacsonyabb hıfoka +28°C. Ezen a hımérsékleten a 4,4'-MDI izomer nagy 

része megszilárdul, ugyanakkor a kis mennyiségő többgyőrős MDI és 2,2'-MDI izomer, 

valamint a legjelentısebb "szennyezı" komponens, a 2,4'-MDI izomer folyadék fázisban 

marad. A felfőtési periódusban szintén egy jól definiált idı-hımérséklet program szerint két 

frakciót választanak el. A fıfrakció döntı részben 4,4'-MDI izomert tartalmaz. A fı 

komponens mellett kis mennyiségben 2,4'-MDI és nyomokban ODCB lehet jelen. 

A fıfrakciót kaszkádba kapcsolt X-5, X-6 filmbepárlókon tovább tisztítják. A tisztítás során 

elválasztják a P-MDI-bıl az alacsonyabb és magasabb forráspontú komponenseket.  

A P-MDI kinyerése érdekében a X-1,-2,-3 filmbepárlók fejtermékét, tárolótartályon keresztül, 

a szakaszosan üzemelı X-4 kristályosítóba töltik, és két frakcióra választják szét. A PMDI 

kristályosító folyamatábráját a 6.17. ábra mutatja. 

Az elsı frakció, amely a hidrolizálható klórvegyületeket és orto-, para-MDI izomert 

tartalmazza, további szétválasztás céljából vákuum desztillációra kerül. 

A második, úgynevezett fı frakció, a tiszta kétgyőrős MDI. 

A fenékterméket átadják az X-5 elsı filmbepárlóba, ahol a könnyő forráspontú szennyezıket 

elpárologtatják. A fenékterméket a második X-6  filmbepárlóba vezetik, ahol az kétgyőrős 

MDI nagy részét elpárologtatják. Fenéktermékként a magasabb forráspontú dimer jellegő 

vegyületeket nyerik, melyeket a kátránygyőjtı tartályba adnak. Monomer MDI kinyerés 

filmbepárlók folyamatábráját a 6.18. ábra mutatja. 

A P-MDI-t vagy 42°C-on folyadék formában, vagy -20 °C-on szilárd formában tárolják. 
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6.17. ábra. A PMDI kristályosító folyamatábrája  

 

 
6.18.ábra. Monomer MDI kinyerés filmbepárlók folyamatábrája  

 

6.4.7. P-MDI desztilláció 

A P-MDI desztilláció célja, hogy a kiindulási alacsony orto-para izomer tartalmú P-MDI-bıl 

(a kristályosítók elsı frakciói) 30-60% orto-para izomer tartalmú MDI-t, és kereskedelmi 

minıségő P-MDI-t állítsanak elı. A P-MDI desztilláció folyamatábráját a 6.19. ábra mutatja. 

A V-1 tárolótartályból az anyagot egy hıcserélın keresztül 134-135°C-on vezetik a C-1 

vákuumdesztillációs kolonna harmadik töltetrétege alá.  
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A második töltetréteg alól a tiszta 4,4’ MDI-t vezetik el, míg a kolonna tetejérıl a 30-60% 

orto-para izomer tartalmú P-MDI-t nyerik. A kolonna 2 mbar vákuumon üzemel, rendezett 

töltettel van ellátva. A kolonna nyomásesése kicsi, amivel biztosítható, hogy a 

fenékhımérséklet értéke ne legyen túl magas. 

 

 

6.19. ábra. P-MDI desztilláció folyamatábrája  



132 

 

6.4.8. Foszgén megsemmisítés 

A technológiai rendszerben keletkezı sósav és foszgén tartalmú gázlefúvásokat, illetve 

üzemzavar esetén a rendszerben cirkuláltatott foszgén és sósav gázt a foszgén megsemmisítı 

egységben nátronlúggal semlegesítik. 

A lejátszódó reakciók: 

4 NaOH + COC12 →  Na2CO3 + 2 NaCl + 2H2O     (6-11) 

2 NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O      (6-12) 

NaOH + HCl → NaCl + H2O       (6-13) 

 

A semlegesítésre C-1, C-2, C-3 három töltetes abszorber torony áll rendelkezésre, melyeket 

12 s%, 20 s% illetve min. 5 s%-os NaOH tartalmú oldattal locsolnak. A foszgén 

megsemmisítés folyamatábráját a 6.20. ábra mutatja.  

Az üzembıl érkezı foszgén és sósav tartalmú gázelegy az C-1 abszorberbe lép be. 

A tornyot folyamatosan 12s%-os lúggal locsolják. A keletkezı sós szennyvíz a 

szennyvízgyőjtıbe kerül. Az abszorberbıl kilépı gáz a 20 s%-os lúggal üzemelı  C-2 

abszorberbe jut. A fejtartályokban lévı lúgmennyiség kb. 2 percig biztosítja a folyamatos 

lúgbetápot a megsemmisítıkbe áramkimaradás esetén. Ez az idı elég arra, hogy a 

vészáramforrást (diesel-generátort) beindítsák, és ezzel újra biztosítsák a lúgcirkulációt a 

keringetı szivattyúk által. 

A semlegesítés exoterm folyamat. A semlegesítési hıt az elsı megsemmisítı torony 

lúgcirkulációs körébe beépített hıcserélın vonják el. Hıelvonó közegként hőtıvizet 

alkalmaznak. Normál üzemelés során a cirkuláltatott lúg hımérséklete 40°C a hıcserélı után. 

Vészlefúvatáskor az elsı abszorberbıl kilépı oldat maximum hımérséklete 74°C. 

A hıcserélın ekkor is 40°C-ra vissza kell tudni hőteni a lúgot, ellenkezı esetben a torony 

szerkezeti anyaga (szénacéli köpeny, derekán bevonattal), valamint a polipropilén töltet 

túlmelegedés miatt károsodik. 

A foszgén és sósavmentes véggáz a véggáz kéményen keresztül a légtérbe kerül. 

A C-3 harmadik abszorber az üzem különbözı helyeirıl és a laborból elszívott kis foszgén és 

sósavtartalmú gázok megsemmisítésére szolgál. A töltetes tornyot min. 5 s%-os lúggal 

locsolják. A véggáz a kéményen keresztül a légtérbe távozik. A kéményben foszgénelemzı 

van elhelyezve. 
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6.20. ábra. A foszgén megsemmisítés folyamatábrája  

 

6.4.9. Szennyvízkezelés 

Az MDI gyártás során keletkezı szennyvizek a környezetet károsan befolyásoló szerves 

anyagokat is tartalmaznak. Ilyen az anilin, MDA, és metanol. A szennyvíz szervesanyag 

tartalmát benzolos extrakcióval, gızös sztrippeléssel és aktívszenes adszorpcióval távolítják 

el. A megtisztított sós vizet a bepárló kristályosító egység dolgozza fel.  

A szennyvízkezelés folyamatábráját a 6.21. ábra mutatja. 

Az MDA semlegesítı egységbıl érkezı szennyvizet két lépcsıben V-1, V-2 benzollal 

extrahálják. A szerves és a vizes fázist elválasztják. A benzolos szerves fázist desztilláló 

kolonnában ledesztillálják. A C-1 desztilláló kolonna fejen visszanyerik a tiszta benzolt, amit 

további extrahálásra használnak fel. 

Az anilin és MDA tartalmú benzolos fenékterméket fenéktermék desztilláló kolonnába 

vezetik, ill. lehetıség van elégetıben történı megsemmisítésre is. 

Az elválasztott vizes fázist a C-2  sztrippelı kolonnában gızzel sztrippelik és kihajtják a ma-

radék anilint, benzolt és metanolt. A gızöket kondenzáltatják és a biológiai szennyvíztisztító-

ba juttatják szennyvízkezelésre. 

A sztrippelt sólét két,  V-3 A-B aktívszénnel töltött adszorberen vezetik át, ahol a maradék 

szervesanyag nyomokat megkötik. Az így megtisztított sós szennyvizet a szennyvíz bepárló, 

kristályosító rendszerben dolgozzák fel. 
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6.21. ábra. A szennyvízkezelés folyamatábrája  

 

6.4.10. Sós szennyvíz bepárló, kristályosító egység 

A szennyvíz bepárló, kristályosító rendszer feladata hogy a sós szennyvízbıl kristályos sót 

(NaCl) állítson elı, amely újra hasznosítható elektrolízisre. 

A bepárló, kristályosító rendszer egy kétfokozatú  EB-elıbepárló egységbıl és egy 

kétfokozatú VB-vákuumbepárló egységbıl áll. A szilárd sókristályokat nyomócentrifugában 

választják el a tömény sólétıl. A bepárló főtését hulladékhıvel végzik. 

 

Az MDA üzemrészbıl a szennyvíz a V-1 szennyvízgyőjtı tartályba, onnan az R-1 

semlegesítı reaktorba érkezik. 

A reaktor keverıvel van ellátva. Itt zajlik a NaOH és a Na2CO3 semlegesítése sósav gázzal. A 

semlegesítés és pH beállítás után a sós szennyvíz az  esıfilmes filmbepárló hıcserélıjének a 

tetejére kerül egy speciálisan kialakított folyadék elosztón keresztül. A hıcserélıt a köpeny 

oldalról forró vízzel főtik. 

 A filmbepárlóból a gız az elısőrítı kristályosító hıcserélıjének köpeny oldalára jut.  

A filmbepárló alján összegyőlt, részben töményedett sós szennyvizet szivattyúval szállítják az 

X-1 elısőrítı kristályosítóba. A cirkulációs szivattyú szállítja a kevert anyagáramot a 

hıcserélı  csı oldalába és onnan vissza a bepárló testbe. A cirkuláltatott sólé zagyot, a 
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hıcserélıben az elsı fokozatú filmbepárló gızével főtik. A kristályosítóból kikerülı gız 

demiszter hálóra kerül, ahol a folyadékcseppek leválnak és visszakerülnek a kristályosítóba. A 

demiszterbıl kilépı gız kondenzátorban kondenzál.  

Az elısőrített sólé zagy az X-2  bepárló kristályosító cirkulációs vezetékébe kerül, ahol 

összekeveredik a kristályosítóban cirkuláltatott anyaggal. A kombinált anyagáramot 

szivattyúval keringetik hıcserélın keresztül a kristályosító testben. A hıcserélıt köpeny 

oldalról forró vízzel főtik. 

Az X-2 bepárló kristályosítóból az X-3 zagy bepárló kristályosító cirkulációs vezetékébe 

kerül, ahol összekeveredik recirkulációs sólézaggyal. A cirkulációs szivattyú szállítja a kevert 

anyagáramot a hıcserélı csı oldalába és onnan vissza a kristályosító testbe. A cirkuláltatott 

sólé zagyot, a hıcserélıben a bepárló kristályosító gızével főtik. 

A tömény sólében az összes szennyezıdés koncentrálódik ezért a szeparációs zóna tetejérıl 

leiszapolnak.  

A bepárló kristályosítóból a zagy nyomócentrifugára kerül. Az elválasztott anyalúg túlfolyón 

keresztül tartályba jut.  A sót a centrifugában hőtött ionmentes vízzel mossák, mely eltávolítja 

a maradék anyalúgot és lemossa a kristályok felületét. Az anyalúgot a tartályba győjtjük és 

szivattyúval a II. bepárló kristályosító cirkulációs ágába vezetik. 

 

6.22. ábra. Sós szennyvíz bepárló, kristályosító egység folyamatábrája 
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6.5. Az MDI termékek felhasználása 

Az MDI a poliuretán ipar egyik alapanyaga. A poliuretánok alapvetıen eltérnek a 

hagyományos mőanyagoktól. Az egyéb mőanyagok esetében a polimerizáció a vegyipari 

üzemekben zajlik és a termék granulátum vagy porkeverék formájában kerül a 

felhasználókhoz, ahol valamilyen termoplasztikus feldolgozási módszerrel késztermékké 

alakítják.  

A poliuretánok esetében azonban a polimerizáció a feldolgozási folyamat során megy végbe 

(kivételt képeznek a termoplasztikus poliuretánok). A feldolgozó ún. PUR rendszert használ, 

mely a poliol és az izocianát komponensek együttesét jelenti. Az egyes komponenseket 

szokás  „A” és „B” komponensként nevezi. A „B” rendszerint az izocianátot, az „A” pedig a 

poliol komponenst jelöli.  

Az „A” komponens összetevıi:  

- poliol vagy poliolok keveréke 
- lánchosszabbító 
- keresztkötı 
- felület aktív anyag 
- égésgátló 
- habosító anyag 
- töltı anyag 
- katalizátor 

 

A poliuretánok az „A” és „B” komponensek sokszínőségének köszönhetıen a legszélesebb 

körben felhasználható mőanyagok köré tartoznak [6]. 

 

6.5.1. Termékek 

 

A BorsodChem Zrt. a poliuretánok kétféle izocianát alapanyagát a TDI-t és az 

MDI-t állítja elı.  

Az MDI-nek az alábbi négy fı típusát gyártja: 

  

- Nyers-MDI (CR-MDI) 

Barna, vagy sötétbarna színő, viszkózus, enyhén amin szagú folyadék. 

A CR-MDI termék alatt a többgyőrős (polimer) MDI terméket kell érteni.  

A nyers MDI-t különbözı viszkozitás tartományban gyártják. A viszkozitást a monomer MDI 

tartalommal lehet befolyásolni. 
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Szerkezeti képlete: 

 

 

 

 
Polimetilén-polifenil-izocianát 

Felhasználása:  

Építıipari tömbhab, panelgyártás, szórt és öntött habok, hőtıgépipar, bútorlap gyártás, 

egykomponenső szigetelı habok, bányaipar, autóipar. 

6.5.2. Tiszta-MDI 

38°C fölött színtelen, szagtalan viszkózus folyadék. 38°C alatt fehér, vagy halványsárga színő 

szagtalan, pelyhes szilárd anyag. 

 

Szerkezeti képlete: 

 

 

4,4’-metilén-difenil-diizocianát 

Felhasználása:  

Cipıipar, bevonatok, tömítı anyagok, ragasztók, elasztomerek, prepolimerek gyártása.  

 

A molekulának léteznek egyéb izomerjei is: 

 

 

 

2,4’-metilén-difenil-diizocianát 

 

 

 

 

2,2’-metilén-difenil-diizocianát 

CH2 OCN ( ) NCO n 

NCO 

CH2 

n=0, 1, 2, 3… 

2CHOCN NCO

NCO 

NCO 

CH2 

NCO 

CH2 

NCO 
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6.5.3 Modifikált-MDI 

Világossárga színő, viszkózus folyadék. 

A modifikált MDI a monomolekulás MDI-nek kémiai folyamatban átalakított formája.  

 

 

 

Karbodiimid modifikált MDI 

 

Felhasználása:  

Cipıipar, elasztomerek, bevonatok, ragasztók, prepolimer gyártás. 

 

Prepolimerek 

A prepolimer elıállítása során az MDI izocianát (-N=C=O ) csoportjának egy részét 

elreagáltatják poliollal vagy poliolok keverékével. A poliol típusa alapján beszélhetünk 

poliéter vagy poliészter alapú prepolimerekrıl. Az így elıállított anyagok már kevésbé 

érzékenyek a tárolásra, szállításra, kezelésük egyszerőbb.  

Felhasználási területük megegyezik a tiszta és modifikált MDI-vel. 

O C N C H 2 N C N C H 2 N C O  
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Megjegyzés: 

Az A303 elektronikus jegyzet II. kötet, 6. fejezetében található képek és folyamatábrák a 

BorsodChem Zrt. jóvoltából és engedélyével kerültek közlésre. 
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7. OXIDÁCIÓ 

Szerves vegyületeknél oxidációnak nevezünk minden olyan reakciót amelynek során egy 

molekula oxigént vesz fel,  hidrogént ad le vagy elektront ad le.  

Az oxidáció a redukció fordított folyamata. A két reakció tulajdonképpen nem különíthetı el 

egymástól, mert minden redukció során oxidálódik a redukáló szer és minden oxidáció során 

redukálódik az oxidálószer. [1] 

Oxidáció során telítetlen vegyületek (dehidrogénezés) vagy oxigén tatalmú  csoportokat  

(hidroxil, karbonil, karboxil, peroxid, éter)  tartalmazó vegyületek keletkeznek. 

7.1. Az oxidációs reakciók osztályozása 

Az oxidációs reakciók különbözı szempontok szerint osztályozhatók. 

• A szubsztrátumok fázisai szerint megkülönböztetünk homogén és heterogén fázisú 

oxidációt.  

- A homogén fázisú oxidáció esetén  az oxidálószer és a szubsztrátum azonos 

fázisban van.  

- A heterogén fázisú oxidációs reakciók esetén  az oxidálószer és a 

szubsztrátum különbözı fázisban van,  ilyenek a heterogén katalitikus 

oxidációs folyamatok. 

• A halmazállapotot tekintve megkülönböztethetünk gáz illetve gız vagy folyadék 

fázisú  oxidációs reakciókat. 

• A reakciót kiváltó hatás szempontjából megkülönböztetünk  

- katalitikus oxidációt, ahol az oxidáció katalizátor hatására megy végbe  

- fénnyel iniciált oxidációt, ahol az oxidációt fény vagy fotoiniciátor iniciálja 

- Gyökképzıkkel iniciált oxidációt. A gyökös mechanizmusú oxidációk 

mesterséges indítását általában gyökképzıkkel (szerves peroxidok) vagy 

fotokémiai iniciálással végezzük 

- Autooxidáció a természetes hatásokra, pl. hıhatásra beinduló oxidáció, mint  a 

zsiradékok avasodása, a gumi és más természetes vagy mesterséges polimerek 

oxidatív öregedése 

• A reakciómechanizmus szerint osztályozva  vannak gyökös és ionos oxidációs 

reakciók. 

 



141 

 

7.2. Oxidálószerek 

7.2.1. Oxigén (levegı, és O-O kötést tartalmazó) oxidálószerek: ózon, peroxidok, H 2O2 

Az oxigén a légkörben nagy mennyiségben található gáz halmazállapotban, gyakran tisztítás 

nélkül levegı formájában is felhasználható. 

A tiszta oxigént oxidálószerként ritkán alkalmazzák, egyrészt nagy ára miatt, másrészt azért, 

mert olyan vegyületekkel, amelyek gyorsan abszorbeálják, robbanásszerően egyesül.  

Egyes esetekben alkalmaznak oxigénnel dúsított levegıt, maximálisan 80% oxigéntartalmú 

oxigén-nitrogén elegy alkalmazása szokásos. 

Oxigénnel vagy oxigéntartalmú gázelegyekkel a következı reakciók végezhetık el [1]: 

Alkánok, alkének vagy különbözı aromás vegyületek oxidálása katalizátor jelenlétében, 250-

450 oC közötti hımérséklet tartományban. A reakciók egy része  

gáz-, ill. gız-, más része folyadékfázisban végezhetı. A katalizátorok lehetnek fémek (réz, 

ezüst), fém-oxidok (vanádium-pentoxid, kupri-oxid). 

Hidroxil tartalmú szerves vegyületek oxidálása katalizátorok jelenlétében aldehidekké, 

ketonokká, ill. karbonsavakká.   

  

Folyadékfázisú reakciókhoz változó vegyértékő fémeket (kobalt,   mangán,  króm,  réz,  

nikkel) különbözı sóit használják katalizátorként.  

Gızfázisú folyamatokhoz vanádium-pentoxid vagy ezüst a katalizátor. 

Ózon, peroxidok, H2O2 

Az ózon három oxigénatomból álló molekula. Oxigénbıl elektromos kisülés vagy ultraibolya 

fény hatására keletkezik. Az ózon rendkívül bomlékony, robbanásveszélyes oxidálószer.  

A peroxidok közül leggyakrabban a hidrogén peroxidot használják, két formában 30%-os 

vizes oldat és 90-100% koncentrációjú hidrogén-peroxidként. A 30%-os vizes oldat 

lényegesen instabilabb, állás közben bomlik. Maró hatású, a szerves vegyületeket oxidálja.  

A hidrogén peroxid mellett ritkábban nátrium-peroxidot és bárium peroxidot is alkalmaznak 

oxidáló szerként. 

7.2.2. Nemfémes oxidálószerek – salétromsav 

A salétromsav tiszta állapotban színtelen, levegın füstölgı folyadék. Bomlása során nitrogén- 

oxidok keletkeznek belıle, és ezek egy része oldott formában a salétromsavban marad, és 

barnásvörös színőre színezi azt.  Sok szerves vegyület  jó oxidálószere. Tömény formában az 

oxidáció olyan gyors, hogy a szerves anyagok egy része salétromsavval érintkezve lángra 
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lobban. Általában 40% körüli töménységben alkalmazzák oxidálószerként, mivel töményebb 

formában az oxidálás mellett nitrálás is lejátszódik. Fıleg paraffin –szénhidrogének és 

hosszabb szénláncú alkoholok oxidálására használják.  

7.2.3. Változó vegyértékő fémek oxidjai – mangán-dioxid, permanganátok   

Leggyakrabban a permanganátot és a mangán-dioxidot használják fel oxidáló szerként.  

A permangánsav (HMnO4 ) sói  (K- és Na- permanganátsók), KMnO4 rendkívül erıs 

oxidálószerek. A kálium-permanganát vízben jól oldódó szilárd anyag, fontos oxidálószer. 

Hatása függ a reakció-elegy pH-jától. Semleges, vizes oldatban a következı egyenlet szerint 

alakul át:  

2 MnO4
-+H2O = 2MnO2 + 2OH- + 3/2 O2 (7-1) 

     

Az ekkor keletkezı MnO2 katalizálja tovább a bomlást.  

Savas közegben az átalakulás gyorsabb, a sebesség közel arányos a közeg aciditásával. A 

mangán-dioxid savas közegben is gyorsítja a reakciót.  

Alkálikus közegben a permanganát lassan alakul át manganáttá és oxigénné. A mangán 

kationok jelenléte kismértékben stabilizálja a permanganátot.  

A kálium-permanganát szerves vegyületek jó oxidálószere, reaktivitása semleges pH-jú 

közegben a legkisebb, alkalikus és savas közegben erısebb. Savas közegben a kálium-

permanganátnál jóval reaktívabb permangánsav keletkezik és ez oxidál.   

7.2.4. Bikromátok, a króm (VI) oxigéntartalmú vegyületei  

A  króm (VI) oxigéntartalmú vegyületei jó oxidálószerek. Leggyakrabban kromát (CrO4
2-) 

illetve bikromát (Cr2O7
2-) formában, nátrium- vagy káliumsó formájában használják ıket. 

  

7.3. Paraffinok, alkoholok, aldehidek és aromás vegyületek oxidációja.  

7.3.1. Paraffin szénhidrogének katalitikus oxidációja 

Ipari méretekben fıként nagy molekulájú szénhidrogéneket oxidálnak. Alkoholokat,   

aldehideket, ketonokat,  zsírsavakat állítanak elı paraffinok közvetlen oxidációjával.  

 Elsı lépésként hidroperoxidok  keletkeznek. Az OOH-csoport  a paraffin szénlánc 

valamelyik középsı szénatomjára kapcsolódik: 
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(7-2) 

Az instabil hidroperoxid alkoholokká, aldehidekké és karbonsavakká alakul:  

 

(7-3) 

 

Az oxidációt folyadék fázisban,   levegıvel végzik.   

Katalizátorként kobalt vagy mangán-naftenátot vagy sztearátot vagy nagy molekulasúlyú 

mono-karbonsav kobalt vagy mangán sót használnak. 

Paraffin szénhidrogének vegyszeres oxidációja króm (VI) vegyületekkel (oldószer ecetsav, 

aceton vagy piridin). 

7.3.2. Olefin-szénhidrogének oxidálása  

Olefinek oxidálása permanganáttal glikol elıállítása céljából. 

Az olefinekben a szén-szén kettıs kötés permanganáttal könnyen oxidálható. A reakció 

viszonylag enyhe körülmények között végezhetı. A termék általában glikol. A reakciót vizes 

oldatban, vagy vizes etil-alkoholos, tercier-butil-alkoholos vagy piridines oldatban valósítják 

meg lúgos közegben. Etil alkohol oldószer  esetében magnézium-szulfátot is adagolnak a 

reakció elegyhez, amelynek puffer hatása megakadályozza, hogy a reakcióelegy pH-ja 

annyira lúgossá váljék hogy a szerves oldószer is oxidálódjon. A reakció végén a keletkezett 

mangán-dioxidot szőréssel kell eltávolítani a reakcióelegybıl.  

 Olefinek oxidálása króm (VI) vegyületekkel – epoxidok, ketonok, oxirángyőrős vegyületek 

elıállítása céljából. 
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Az olefinek króm (VI) vegyületekkel végzett oxidációja során a keletkezett termékek nem 

egységesek, hanem epoxidok, ketonok, oxirángyőrős vegyületek keletkeznek. Az elválasztás 

nehéz, emiatt az olefinek króm (VI) vegyületekkel végzett oxidációjának csak néhány esetben 

van gyakorlati jelentısége, mint például az allil helyzető oxidáció α, β-telítetlen ketonok 

elıállítása vagy oxirángyőrős vegyületek elıállítása.  

Olefinek oxidálása nemesfém származékokkal (palládium kloriddal)  karbonil vegyületek 

elıállítása céljából. 

Az oxidálószer általában palládium(II)-klorid. Hatására az olefinek karbonil vegyületekké 

alakulnak. Az oxidáció során a palládium(II)-kloridból keletkezett fém palládiumot réz(II)- 

kloriddal a palládium(II)-kloriddá oxidálják. A keletkezı réz(I)-klorid regenerálását levegı 

oxigénjével végzik. A reakció a palládium(II)-klorid és a réz(II)-klorid sósavas oldatában 

végezhetı, például butén-1 metil-etil ketonná, vagy sztirol acetofenonná alakítása céljából.  

Olefinek katalitikus oxidációja ezüst vagy réz katalizátoron levegıvel  etilénoxid vagy 

propilén oxid elıállítása céljából. 

Az etilén oxidációja etilén oxiddá ezüstkatalizátor jelenlétében játszódik le.   

Két reakció megy végbe az ezüst felületén: etilénoxid képzıdés (7-4) (parciális oxidáció) és 

teljes égés (7-5). Az etilén teljes égése káros a késztermék etilénoxid kihozatal szempontjából.   

 

(7-4) 

 (7-5)  

 

Az etilén teljes égése során keletkezı hı több, mint tízszerese az etilénoxid képzıdés 

reakcióhıjének, és a hımérséklet növekedésével nı a teljes égés részaránya. Emiatt rendkívül 

fontos a reaktor optimális hımérsékletének biztosítása. A reakció optimális hımérséklete 220-

280 oC intervallumban van a szelektivitás szempontjából,  de ez nem optimális a konverzió 

szempontjából, ezért a reakcióelegybıl a nem reagált etilént visszacirkuláltatják. 

 Az ezüst katalizátort fémezüst vagy hordozóra felvitt ezüst formájában alkalmazzák. A 

hordozóra felvitt ezüst kevésbé hıérzékeny. A modern eljárásoknál alumínium-oxid vagy 

szilícium-karbid katalizátor-hordozót alkalmaznak.  A fémet szerves ezüst sók redukciójával 

állítják elı a hordozó felületén.   
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7.3.3. Alkoholok oxidálása  

Alkoholok oxidálása kálium-permanganáttal, vagy króm (VI) vegyületekkel  karbonsavak, 

ketonok elıállítása céljából. 

A kálium permanganáttal az elsırendő alkoholok karbonsavakká, a másodrendő alkoholok 

ketonokká oxidálhatók. A reakció vizes savas és bázikus közegben egyaránt elvégezhetı. A 

reakciót célszerőbb bázikus közegben végezni, mert ekkor kisebb a túloxidáció valószínősége. 

A króm (VI) vegyületek az elsırendő alkoholokat aldehidekké és karbonsavakká, a 

másodrendő alkoholokat ketonokká oxidálják. Amennyiben aldehidet kívánnak elıállítani, 

akkor az aldehidet képzıdéskor ki kell desztillálni a reakcióelegybıl, mivel ellenkezı esetben 

egyéb oxidációs termékek, karbonsavak is keletkeznek az oxidáció során. 

 Alkoholok vegyszeres oxidálása ólom tetraacetáttal éterek és aldehidek elıállítása céljából. 

Az alkoholok ólom tetraacetáttal történı oxidációja során elsı lépésként észter keletkezik, 

amely azután éterre és aldehidre bomlik. A reakció ecetsav, benzol, piridin, kloroform vagy 

heptán oldószerben végezhetı.  

Alkoholok katalitikus oxidációja  ezüst vagy réz katalizátoron  levegıvel aldehidek 

elıállítása céljából. Iparilag legfontosabb a metilalkohol oxidációja formaldehiddé ezüst 

katalizátoron, amelynek technológiáját az alábbiakban részletesen tárgyaljuk.  

7.3.4. Aldehidek és ketonok  oxidálása  

Aldehidek oxidációjával fıként savakat állítanak elı.  Ipari jelentıségi folyamat az 

acetaldehid oxidációja ecetsavvá.  

 Az ilyen típusú reakciókat 100 °C körüli hımérsékleten kobalt vagy mangán-acetát 

katalizátor jelenlétében végzik.  

Elsı lépésben robbanásveszélyes persavak (acetaldehid esetén perecetsav) keletkezik.  

A katalizátor tulajdonképpen a persav irányított,  egyenletes bomlásának biztosításához 

szükséges. A reakciót folyadékfázisban végzik. 

Ketonok oxidációja során lánchasadás közben karbonsav keletkezik. 

7.3.5. Aromás vegyületek oxidációja  

Aromás vegyületek oxidációja során vagy az aromás győrő vagy az oldallánc oxidálódik.   

A győrő oxidációját általában katalitikus úton levegıvel végzik. A katalizátor vanádium-

pentoxid (VO5). A megfelelı hımérséklető (350-500 
o
C) katalizátortéren átvezetik a 

szubsztrátum - levegı keveréket. 
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Benzolból maleinsav-anhidridet állítanak elı gızfázisú oxidációval, 400-450 °C–on 

vanádium pentoxid vagy vanádium- és molibdén-oxid katalizátoron.  

 

(7-6) 

 

A reaktorból kilépı gızöket hőtéssel kondenzáltatják. A nyerstermék maleinsav anhidrid és 

maleinsav mellett kevés fumársavat, benzolt és vizet tartalmaz.   

Aromás oldallánc oxidációja vegyszeres vagy katalitikus úton egyaránt elvégezhetı.  Az 

aromás győrőhöz kapcsolódó oldalláncok α-, β-  szénatomja közti kötés felhasad, az  α-, β- 

helyzető szénatomok karboxil csoporttá oxidálódnak. 

Toluol oxidációjával a reakció körülményeitıl függıen  pl.  mangándioxiddal benzaldehidet  

vagy benzoesavat lehet elıállítani.  A katalitikus oxidációt ólom,  kobalt vagy mangánsó 

katalizátorok jelenlétében levegıvel végzik.   

Jó példa az aromás oldallánc oxidációjára a kumol (izopropilbenzol) oxidálása kumol-

hidroperoxiddá,  ami a fenol elıállítás közbülsı terméke. A kumol-hidroperoxidból katalitikus 

bontással fenolt és acetont állítanak elı. 

7.4. Formalingyártási eljárások 

A formalin elıállítása metanolból, vízbıl és levegıbıl történik folyamatos katalitikus 

eljárással.  

A formalin elıállítása alapvetıen három eljárással lehetséges. Minden eljárás metanolból, 

levegıbıl és vízbıl állít elı vizes formalint 37-55%-os koncentrációban. A legismertebb 

eljárások a következık: 

- Ezüstkatalizátoros eljárás teljes metanol-átalakítással (pl. BASF, DYNEA), 

- ezüstkatalizátoros eljárás nem teljes metanol-átalakítással és az azt követı 

desztillációval (pl. ICI, Derivados Forestales), 

- fémoxidos eljárás (pl. Perstorp, Montedison). 

Az egyes eljárások anyag és energiaigényének összehasonlítását, valamint légtéri 

kibocsátásait a 7-1. táblázatban mutatjuk be. Az adatok a   Perstorp és a Derivados Forestales 

prospektusaiból és a [4] irodalmi forrásból származnak. 
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Az eljárások összehasonlítása azt mutatja, hogy az ezüstkatalizátoros eljárás a nagyobb 

fajlagos metanol felhasználás ellenére is a leginkább környezetbarát és leggazdaságosabb 

eljárás. A legjelentısebb elınyt itt a kis energia- és hőtıvíz-felhasználás jelenti nagy 

gızvisszanyerés mellett.  

7.4.1. A legfontosabb formalingyártási eljárások jellemzı adatainak összehasonlítása 

7-1. táblázat 

Az egyes eljárásokra jellemzı 
mutatók 

Ezüstkatalizátoros 
eljárás teljes 

metanol 
átalakítással 

(BASF, DYNEA) 

Ezüstkatalizátoros 
eljárás 

desztillációval,  
(ICI, Derivados 

Forestales) 

Fémoxidos 
eljárás, 

(Perstorp, 
Montedison) 

Metanol (kg/t) 445 436 425 

Elektromos áram (kWh/t) 29 29 73 

Hőtıvíz (m3/t), T = 10 oC 33 63 50 

Gızkinyerés (kg/t) 900 240 - 700 450 - 670 

Formaldehid <1 ppm nincs adat <20 ppm 
CO <100 mg/Nm3 <100 mg/Nm3 0,5% 

Légtéri 
kibocsátások 
véggáz katalitikus 
kezelés nélkül NOx <10 mg/Nm3 <200 mg/Nm3 - 
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7.4.2. A formalingyártás reakcióegyenletei 

A metanolból és vízbıl álló elegy (desztillátum, technológiai víz és metanol) egy hıcserélın 

keresztül átszivattyúzva felmelegszik és elpárologtatóban levegıs átfúvatással párologtatják, 

majd mint levegı/metanol/víz elegy izzó ezüstkatalizátoron halad keresztül. A metanol 

maximum 700 oC-on oxidálódik a (7-7) reakcióegyenlet szerint formaldehiddé miközben víz 

és energia szabadul fel. 

 

  CH3OH + 1/2O2 � HCHO + H2O ∆H = -159 kJ/Mol   (7-7) 

 

A folyamat elvileg két fıreakcióra osztható,  a metanol dehidrogénezésére (7-8)  

 

   CH3OH � CH2O + H2  ∆H = +84 kJ/Mol  (7-8) 

 

és a hidrogén részleges további reakciójára (7-9)  

 

   H2+ 1/2O2� H2O   ∆H = -243 kJ/Mol  (7-9) 

 

A reakciót oxigénhiányos körülmények között kell vezetni, és a katalizátoron áthaladva 

nitrogénbıl, formaldehidbıl, hidrogénbıl, vízgızbıl, szénmonoxidból és széndioxidból álló 

gázelegy lép ki, a  CO, CO2 a  (7-10), (7-11) (7-12) mellékreakciókban keletkezik. 

 

  CH2O �CO + H2   ∆H = +12,5 kJ/Mol  (7-10) 

 

  CH3OH + 3/2O2 � CO2 + 2H2O ∆H = -674 kJ/Mol  (7-11) 

 

  CH2O + O2 � CO2 + H2O  ∆H = -519 kJ/Mol  (7-12)  
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7.4.3. Formaldehid gyártás BASF - DYNEA eljárással 

A formaldehid gyártás BASF, DYNEA eljárás szerinti  folyamatábráját a 7.1. ábra mutatja. 

A metanolból és vízbıl álló elegyet (desztillátum, technológiai víz) egy elpárologtató 

toronyba vezetik. A friss technológiai levegıt és a recirkuláltatott véggázt, az abszorpciós 

kolonna utolsó fokozatából külön vezetik be az elpárologtató toronyba. 

Az elpárologtatóból kilépı levegı/metanol/víz elegyben a metanol víz arány 60/40. Az 

elpárologtatáshoz szükséges hıt a az abszorpciós kolonna elsı fokozatához kapcsolt hıcserélı 

biztosítja. 

 A demiszteren áthaladó gázelegyet gızös hıcserélıben túlhevítik és bevezetik a reaktorba, 

ahol 25-30 mm vastag ezüst kristályos katalizátor ágyon áramlik keresztül. Az ezüst 

kristályok meghatározott szemcseméret eloszlásúak, és perforált tálcán helyezkednek el, 

amely finom hálóval van lefedve, ezáltal biztosítva van  az optimális reakció felületet.  

A reakcióágy közvetlenül egy vízgız termelı kazán fölött helyezkedik el, amely lehőti a forró 

reakció gázokat 680-720 
o
C –ról 150 

o
C-ra, és túlhevített vízgızt termel. A kazánból a 

gázelegy egy négyfokozatú abszorpciós kolonna elsı fokozatába lép be, ahol a gızöket 

lehőtik, kondenzáltatják és keresztülvezetik az ellenáramban áramló formaldehid oldaton, 

amely az adszorpció fokozatokban töményedik.   

Az elsı fokozatból elfolyó formaldehid oldat 37 – 50 s% közötti koncentrációjú, és átlagosan 

1,3 s% metanolt és 0,01s% hangyasavat tartalmaz. 

A negyedik abszorpciós fokozatból kilépı véggáz egy részét visszacirkuláltatják az 

elpárologtatóba. A maradék kb. 11-18% hidrogént tartalmazó  véggázt egy utóégetıben 

gıztermelésre hasznosítják. Az égetıbıl származó füstgázt a szabadba vezetik, mivel nem 

tartalmaz káros anyagokat, szerves-anyag származékokat, NOx gázokat, CO-t, amelyek 

különösen nagy veszélyt jelentenek a környezetre. A környezetszennyezés csökkentésére a 

véggázok összetételének és a felesleges oxigéntartalomnak a követése, ellenırzése szükséges.  

A gızfejlesztıben termelt gız mennyisége kb. 3 t / t 100%-os formaldehidre vonatkoztatva. 

A Dynea eljárás többfokozatú abszorpció különlegessége, hogy nagy formaldehid 

koncentrációt és csekély maradék metanolt eredményez, amelyet normál ezüstös eljárás 

esetén csak desztilláció hozzákapcsolásával lehet elérni. A hangyasav tartalom 2-10-szer 

kevesebb, mint a fémoxidos eljárásnál, így nem szükséges az ioncserélıs savtalanítás. 
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Az ezüstkatalizátoros eljárásnál a metanol- és a formaldehid tartalmú szennyvíz, mely a 

folyamat során, illetve a kiszerelés alkalmával keletkezhet, feldolgozása is megoldható és így 

gyakorlatilag szennyvízmentes üzemelés valósítható meg. 

A reakciót befolyásoló tényezık: 

A reakció hımérséklet a metanol-levegı elegyben lévı metanol feleslegtıl függ. Az elegy 

összetételének a robbanási tartományon kívül kell esni. A felhasznált levegı mennyisége az 

alkalmazott ezüst katalizátor minıségétıl függ.  

Az endoterm dehidrogénezési reakció (7-8) nagymértékben hımérséklet függı, a konverzió a 

hımérséklet emelkedésével nı, 400 
o

C-on kb. 50%, 500 
o

C-on kb. 90%,700 
o

C-on kb. 99%. 
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7.1. ábra. Formaldehid gyártás BASF - DYNEA eljárás folyamatábrája  
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7.4.4. A formaldehid termékminıség 

A többfokozatú abszorpció különlegessége, hogy nagy formaldehid koncentrációt és csekély 

maradék metanolt eredményez, amelyet normál ezüstös eljárás esetén csak desztilláció 

hozzákapcsolásával lehet elérni. A hangyasav tartalom 2-10-szer kevesebb, mint a fémoxidos 

eljárásnál, így nem szükséges az ioncserélıs savtalanítás. 

 

7.4.5. A formaldehid gyártás fajlagos anyag és energia felhasználása 

Az ipari gyártási tapasztalatok alapján 1 tonna 37%-os formalinra vonatkoztatva a jellemzı 

fajlagos anyag és energia felhasználások az alábbiak [3] :  

• metanol  maximum 446 kg/t 

• technológiai víz maximum 300 kg /t 

• kazántápvíz  kb. 450 kg/t a hulladékhı kazánhoz és kb. 400 kg/t a véggáz kazánhoz 

• hőtıvíz  kb. 25 m3/t, T = 25 C° /35 C°  

• mőszerlevegı kb. 1 Nm3/t, 6 bar, harmatpont -20 C° , olaj és pormentes 

• villamos energia kb. 30 kWh/t 

 

 

 

 

7.2. ábra. A formalin gyártás alapanyag metanol tárolása  
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7.3. ábra. A formaldehid gyártó üzem  

 

Felhasznált irodalom:  

[1]. Dr. Deák Gyula Szerves Vegyipari Alapfolyamatok kézikönyve. Mőszaki Könyvkiadó, 

Budapest 1978. 

[2]. Winacker-Küchler: Kémiai Technológia, Mőszaki Könyvkiadó, Budapest 1962. 

[3] Formaldehid gyártás technológiai leírás, BC-KC Formalin Kft, Kazincbarcika, 2010. 

[4] ULLMANN’S Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH UEIC, Release 2008, 7th  

Edition. 

 

Megjegyzés: 

Az A303 elektronikus jegyzet II. kötet, 7. fejezetében található képek és folyamatábra  a  

BC-KC Formalin Kft jóvoltából és engedélyével kerültek közlésre. 
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8. SZULFONÁLÁS – SZULFATÁLÁS 

 

Szulfonálásnak szerves vegyület szénatomjához az –SO3H ill. –SO2OH csoport kapcsolását 

ill. bevitelét nevezzük. A szulfonálás során C-S kötés alakul ki. A szulfonsavak fémsói a 

szulfonátok. [1]. 

Szulfatálásnak a  kénsav-észterek és szulfátok elıállítását nevezzük. A kénsav észterekben a 

az  –SO3H csoport oxigénatomhoz kapcsolódik, tehát O-S kötés jön létre.  

Szulfamálás az a folyamat, amelyben a szulfonsavcsoport nitrogénatomhoz kapcsolódik, a 

képzıdött savat szulfaminsavnak , a sóját szulfamátnak nevezzük. Szulfamáláskor N-S kötés 

jön létre.  

Klórszulfonálásnak a klórszulfonátok elıállítását, szerves vegyület szénatomjához –SO2 Cl 

csoport kapcsolását nevezzük.  

 

A szulfonálást, szulfatálást, klórszulfonálást a gyógyszeriparban, a mosószer- és festékiparban 

alkalmazzák a legelterjedtebben. 

 

8.1. Szulfonálószerek 

Kénsav, kén-trioxid és óleum 

A szulfonálószer legtöbbször kénsav vagy kén-trioxid tartalmú óleum. A szulfonáló reagens a 

kén-trioxid vagy szulfónium ion a +SO3H kation. 

 

HO S
O

O
H2SO4

H2SO4SO3 H2S2O7

H+

+ +
+
S

   (8-1) 

H2SO4 ++2 +SO3H HSO4
- H2O

    (8-2) 

8.1.1. A szulfonálás reakció mechanizmusa 

Legtöbbször alifás vagy aromás szénhidrogéneket szulfonálunk. A szulfonálás elektrofil 

szubsztitúciós reakció, amely reverzibilis. 
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 (8-3) 

         σ-komplex 

 

+
S

+SO3H

+SO3H

+ H
O
O

OH

SO3H
- H+

   (8-4) 

 

A még részletesebb mechanizmus azt is figyelembe veszi, hogy a szulfonáló ágens elıször  

csak az aromás győrő  „delokalizált” π elektron rendszerével lép kölcsönhatásba és csak 

ezután létesít kötést egy meghatározott C-atomon. Ekkor is még csak σ-komplex keletkezik, 

amely a leváló proton távolodásával π-komplexen keresztül stabilizálódik, keletkezik a 

termék, az aromás szulfonsav. Ez esetben a benzolszulfonsav. 

 

 

 

A folyamat energiaigényes. Lejátszódását az alábbi energiaprofillal szemléltethetjük, ahol az 

egyes lépésekhez tartozó (szükséges) energiaszintek vannak feltüntetve a reakciókoordináta, 

vagyis a reakció elırehaladása függvényében. 
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A folyamat energiaprofilja 

 

A szulfonáló ágens képzıdésénél a (2) reakcióban az alsó és a felsı nyíl irányába lejátszódó 

reakció közel azonos aktiválási energiát igényel és nagyrészt a reagens koncentrációtól függ, 

hogy az egyensúly milyen irányba tolódik el. A kénsav koncentrációjának növelése a 

szulfónium-ion koncentrációjának növeléséhez vezet és a vizet is megköti hidrát formájában, 

ami elısegíti a szulfónium-kation képzıdését, de egy kevés víznek maradnia kell, mert az 

szükséges az autoprotolízis (2) lejátszódásához. A kénsav felesleg tehát a szulfonálási 

egyensúlyt (4) a felsı nyíl irányába tolja el. Ugyanilyen irányba hat a H2O részbeni 

eltávolítása azeotróp desztillációval. A víz, különösen magasabb hımérsékleten hidrolizálja, 

lebontja a szulfonsavat. A víz hozzáadás tehát ellenkezı irányba tolja el az egyensúlyt. Ha 

szulfonálószerként óleumot alkalmazunk, akkor a monomer SO3 tekinthetı szulfonáló 

reagensnek [(1) és (3) egyenlet]. 

Itt a SO3-ot kell feleslegben alkalmazni a szulfonsav képzıdése érdekében. Az a hely, 

amelyen a szulfo-csoport az aromás győrőbe lép, függ a reakció körülményeitıl. Pl. a naftalin 

szulfonálásakor alacsony hımérsékleten (< 80 oC-on, kinetikus kontrol alkalmazásánál) 

túlnyomórészt α-naftalin-szulfonsav keletkezik. Magasabb hımérsékleten azonban (185 oC-

on, termodinamikai kontrol alkalmazásánál) az (5) 

++ArH H2SO4 ArSO3H H2O
                                (8-5) 

Egyenlet egyensúlya erısen a kiindulási termékek oldalára tolódik el és így az α-szulfonsav 

ismét a kiindulási vegyületekre bomlik. Közönséges szulfonálási reakcióban a β-naftalin-

szulfonsav keletkezik, amelynek képzıdése ezek között a körülmények között nem 

reverzibilis: 
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α-naftalin szulfonsav 

+

+

SO3H SO3
-H

180 oC180 oC

< 80 oC
+ SO3

180 oC

180 oC
SO3

-

H SO3H

(8-6)  

                                                                             

                                                             β-naftalin-szulfonsav                           
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8.1.2. Szulfonálás kénsavval 

A szulfonálás reverzibilis voltát az aromás győrő nagy reakcióképességő helyeinek 

blokkolására lehet felhasználni. 

A használatos szulfonálószerek közül a legenyhébbet, a kénsavat csak a legnagyobb 

reakcióképességő aromás rendszerekhez használhatjuk. A szulfonálás elıre haladtával ebben 

a reakcióban csökken a reakcióképesség, minthogy a reakcióban (5) keletkezı víz a kénsavat 

hígítja, és az átalakulás végül megáll. A víz eltávolítását a kénsav felesleg növelésén kívül 

azeotróp desztillációval is végezhetjük, amikor hajtóanyagként oldószert, kloroformot, 

ligroint ill. a szulfonálandó vegyület feleslegét is alkalmazhatjuk. Utóbbi esetben azonban nı 

a mellékreakciók, különösen a szulfonképzıdés lehetısége mert a szulfonsav reagálhat az 

elreagálatlan kiindulási anyaggal: 

   Szulfon

Ar-SO3H + H2SO4
Ar-+SO2 + HSO4

- + H2O

Ar-H + Ar-+SO2
Ar-SO2-Ar + H+

        (8-7)

      

Növekvı hımérséklet elısegíti ezt a folyamatot. A szulfonképzıdés elkerülésére tehát a 

szulfonálószert nagy feleslegben kell alkalmazni. 

A kénsav és különösen az óleum magasabb hımérsékleteken a szerves vegyületeket 

oxidálhatja, elszenesítheti, ami szennyezéssel, további melléktermékek keletkezésével jár. 

A szulfonsavak izolálása azért okoz gyakran nehézséget, mert a feleslegben alkalmazott 

szulfonálószerben és vízben is jól oldódnak. Utóbbi a festék és gyógyszeriparban elınyös 

lehet. 

8.1.3. Szulfonálás klór-szulfonsavval 

Az elkülönítési nehézségek úgy is elkerülhetık vagy csökkenthetık, hogy klór-szulfonsavval 

szulfonálunk.  

       Ar-H  +  Cl-SO3H  →  Ar-SO3H  +  HCl 

Ar-SO3H  +  Cl-SO3H  →  Ar-SO2Cl  +  H2SO4                                   (8-8) 

                                              Szulfonsav-klorid 

                                                 Szulfoklorid 
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Ilyenkor a második reakciólépésben szulfokloridok keletkeznek, amelyek vízben nehezen 

oldódnak és viszonylag lassan bomlanak, így könnyebben eltávolíthatók (pl. sokszor egyszerő 

szőréssel) és vízzel lemoshatók. 

Az 1. lépésben keletkezı HCl gáz alakjában elvezethetı és vízben elnyeletve még sósav-

oldatként hasznosítható is. A második lépésben keletkezı H2SO4 a szulfoklorid vizes 

kicsapásánál a vizes oldatban marad így nem, vagy csak kevésbé szennyezi a szulfokloridot.  

A szulfokloridokból a szabad szulfonsavak hidrolízissel állíthatók elı. 

Sok reakcióhoz, felhasználáshoz a szulfo-kloridok alkalmasabbak a szulfonsavaknál ill. a 

szulfosavakból NaCl-dal vagy Na2SO4-tal elıállítható 

 

ArSO3H  +  NaCl  ⇔  ArSO3Na  +  HCl     (8-9) 

 

alkáli-szulfonátoknál. 

A 8.1. táblázatban feltüntetett vegyületeket legtöbbször klór-szulfonsavas szulfonálással 

állítják elı 

 

8.1.táblázat.  Szulfonsav-kloridok 
 

Termék Alapanyag Fizikai jellemzık Termelés 

Benzol-szulfoklorid 

p-Toluol-szulfoklorid 

o-Toluol-szulfoklorid 

p-Acetamino-benzol-szulfoklorid 

Benzol 

Toluol 

Toluol 

Acetanilid 

Fp. 114 oC 

Op.  69 oC 

Fp. 125 oC 

Op. 149 oC 

75 

30 

25 

80 

 

 

és gyógyszer intermedierek és hatóanyagok és higiéniás szerek elıállításához használják fel. 

A következıkben ezek közül a p-Acetamino-benzol-szulfoklorid elıállítását tárgyaljuk az 

aromás klórszulfonálás laboratóriumi és üzemi példájaként és felhasználást p-Acetamino-

benzol-szulfonsav-amid gyógyszerintermedierré. 

 

8.2. Az acetanilid klórszulfonálása. 

 



160 

 

Korábban az volt a feltevés, hogy a p-acetilamino-benzol-szulfoklorid képzıdése 

acetanilidbıl és klórszulfonsavból az alábbi reakcióegyenlet szerint történik. 

 

Cl SO2 OH

Cl SO2 OH

SO2ClCH3 CO + + H2O

H2O + HCl + H2SO4

NH NHCH3 CO

            (8-10) 

 

Az egyenlet szerint az aromás mag-H, a klórszulfonsav OH-csoportjával reagál víz kilépés 

közben. A képzıdött víz azonban keletkezése pillanatában bontja a feleslegben alkalmazott 

klór-szulfonsavat HCl gáz és H2SO4 képzıdés közben 

8.2.1. A szulfoklorid képzıdés reakció mechanizmusa 

Valójában a szulfoklorid képzıdés reakciómechanizmusa az alábbi reakció egyenlettel 

fejezhetı ki: 

 

Cl SO2 OH

Cl SO2 OH SO2ClSO2OH

+ + HCl1.

+ + H2SO4
2.

NHCH3 CO SO2OHNHCH3 CO

NHCH3 CO NHCH3 CO

(8-11) 

 

∆H1= - 32,3 kcal/mol 

∆H2= + 3,9 kcal/mol 

 

Mellékreakció 

 

NH CH3CO

NH CH3CO

+ SO2

(Szulfon)

SO2OH NHCH3 CO NH CH3CONHCH3 CO

+SO2ClNHCH3 CO

(8-12) 

 

Szerint a reakció elsı szakaszában közbensı termékként acetil-szulfamilsav keletkezik, amely 

a továbbiakban a feleslegben lévı klórszulfonsav hatására szulfokloriddá alakul át. Az 

acetanilid és klórszulfonsav egymásra hatásakor 8-10 oC-on klórszulfonsav felesleg 

alkalmazása esetén is jóformán csak acetilszulfamilsav keletkezik, szulfoklorid képzıdés igen 
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kismérvő. (0 oC-on feltehetıen már nem is képzıdik szulfoklorid, legfeljebb csak 

nyomokban.) 

A közbülsı termékként képzıdött acetilszulfamilsav a feleslegben lévı klórszulfonsav és 

melegítés hatására nagyrészt szulfokloriddá alakul át. Ha pl. acetanilidet 8-10 oC-on 

adagolunk klórszulfonsavhoz (mólarány 1:5), és a reakciókeveréket 8-10 oC-on tartjuk 1 óra 

hosszat, ez esetben kapott termék 98,5 mol% acetilszulfanilsavat és csak 1,5 mol% 

szulfokloridot tartalmaz. Ha az acetanilid 8-10 oC-on történı beadagolása során nyert oldatot 

55 oC-ra melegítjük, s ezen a hımérsékleten tartjuk 1 óra hosszat, a feleslegben lévı 

klórszulfonsav hatására (a 2. reakció egyenlet szerint) olyan terméket kapunk, amely 83,5 

mol% szulfokloridot és már csak 16,8 mol% acetilszulfanilsavat tartalmaz. 

A szulfoklorid gyártás során a reakció körülményeit úgy kell megválasztanunk, hogy 

közbülsı termékként képzıdött acetilszulfamilsav minél nagyobb mennyisége alakuljon át 

szulfokloriddá. 

A fentiek értelmében optimális klórszulfonálási körülmények: 

Acetanilid beadagolás      8-10 oC-on 

Felmelegítés két lépcsıben:   10 oC-tól 30 oC-ra, majd 55 oC-ra. 

Hıfok tartás:  1 óra. 

 

8.2.2. A szulfomassza kicsapatása 

A klórszulfonálásnál kapott szulfomassza a savkloridot oldott állapotban tartalmazza a 

szulfonálásnál keletkezett melléktermékekkel együtt. 

A szulfomasszából a savklorid kinyerésének módszere, annak vízben való oldhatatlanságán 

alapszik. A szulfomasszát hideg vízbe engedve a savklorid kiválik, a szulfonálás folyamán 

változatlan klórszulfonsavat pedig a víz kénsavra és sósavra bontja szét. A kicsapatás 

hımérsékletének + 5 oC alatt kell lenni, mert + 5 oC fölött a savklorid szulfanilsavra, ill. 

acetilszulfanilsavra bomlik. Az alacsony kicsapatási hıfok miatt és mivel a reakció erıs 

hıfejlıdéssel jár a kicsapatást intenzív hőtés mellett kell végezni. Víz és szulfomassza 

optimális aránya 1:10. 
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8.2.3. Amidálás. 

 

Amidálás alkalmával a p-acetilaminobenzol-szulfoklorid Cl atomját NH2 csoportra cseréljük 

ki. 

A monohalogén vegyületekhez mólonként elméletileg csak 2 mól ammónia szükséges, de a 

tapasztalat azt mutatja, hogy a primer aminok kitermelése növekszik ha nagy feleslegben van 

az ammónia. Üzemi méretben a következı tényezık döntik el, hogy milyen arányban 

használjunk ammóniát. 

A-  milyen tisztaságú terméket kívánunk elıállítani 

B-  hozam 

C-  reakcióhı 

D-  szekunder és tercier aminok képzıdése 

E-  az ammónia visszanyerés költsége 

 

Amidálás közben a fıreakció mellett mellékreakció is lejátszódhat. Mivel ezen reakció 

sebessége a hımérséklet függvénye, így lényeges, hogy a hıfok emelkedését 

megakadályozzuk. Az üzemi gyártásnál a hımérséklet max. 23 oC. 
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A vázlatos folyamatábrát az elıadáson elhangzottak alapján a gyakorlati foglalkozáson 

szerkesztjük meg és elemezzük azokat a gyártással kapcsolatos mutatókat, amelyek alapján az 

üzemi technológia ill. a gyártás ellenırizhetı. Pl. az anyagnormák, anyagfaktorok, kitermelési 

mutatók, munkaerı és energiaszükségletek, karbantartási igények, gazdaságosság. 

 

Anyagnormák:      1 Ch  1 to 

Acetanilid       480,- kg 1100,- kg 

Klórszulfonsav 95 %-os     2180,- kg 4996,- kg 

Ammóniumhidroxid 24 %-os     550,- kg 1260,- kg 

 

„Kitermelési” mutatók: 

Üzemi kitermelés 1 Ch esetén 436,- kg ± 2 %. 

A ± 2 % kitermelés ingadozás átlag termelésre értendı. 

 

Kitermelés acetanilidre: 

Elméleti kitermelés    761,74 kg 

Gyakorlati kitermelés max.   444,72 kg 58,38 % 

Gyakorlati kitermelés min.   427,28 kg 56,09 % 

Gyakorlati kitermelés átlag   436,-- kg 57,23 % 

 

Kitermelés klórszulfonsavra: 

Elméleti kitermelés    1904,25 kg 

Gyakorlati kitermelés max.   444,72 kg 23,35 % 

Gyakorlati kitermelés min.   427,28 kg 22,43 % 

Gyakorlati kitermelés átlag   436,-- kg 22,89 % 

 

Kitermelés ammóniumhidroxidra: 

Elméleti kitermelés    831,75 kg 

Gyakorlati kitermelés max.   444,72 kg 53,46 % 

Gyakorlati kitermelés min.   427,28 kg 51,37 % 

Gyakorlati kitermelés átlag   436,-- kg 52,41 % 

 

Anyagfaktorok: 
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Acetanilid    1.100 to/to 

Klórszulfonsav 95 %-os  4,996 to/to 

Ammóniumhidroxid 24 %-os  1.260 to/to 

 

A p-Acetamino-benzol-szufonsav-amid (ipari márkanév Ac. Deseptyl) dezacetilezésével 

SO2-NH2H2NSO2-NH2NHCH3 CO

    (8-13) 

 

kapott p-aminobenzol-szulfonsav-amidot (márkanév Deseptyl) gyógyszerként 

bélfertıtlenítésre alkalmazzák. További reakciókkal külsı higiéniás célokra felhasználható 

anyagokat is elıállítanak: 

 

SO2 N Cl

- H2O + NaOCl NaOCl (felesleg)

_

Na+ SO2 N
Cl

Cl

klóramin B diklóramin B

SO2-NH2

   (8-14) 

 

Vagy a toluol származékból 

SO2 N Cl

- H2O + NaOCl NaOCl (felesleg)

_

Na+ SO2 N
Cl

Cl

klóramin T diklóramin T

SO2-NH2CH3-

CH3-CH3-

  (8-15) 
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8.3. Szulfonálás, szulfatálás, klórszulfonálás a mosószer és kozmetikai 

iparban. 

 

A szulfonálást, szulfatálást, klórszulfonálást a mosószer és festékiparban döntıen alifás- vagy 

alifás-aromás kiindulási anyagok feldolgozására alkalmazzák. 

A textiliparban, a festékiparban, vendéglátóiparban, egészségügyben és a háztartásokban 

alapvetı jelentıségő felületaktív anyagokat (tenzideket) állítják elı ezzel a módszerrel. A 

felületaktív anyagok poláris és apoláris részbıl állnak, tehát poláris és apoláris felületeken is 

képesek adszorbeálódni, felhalmozódni. Az apoláris rész hosszú szénhidrogénlánc, a poláris, 

vízben oldódó, oldhatóságot adó rész a kisebb, hidrofil csoport. A hidrofil (vízkedvelı) 

csoportok kialakítására kiválóan alkalmas a szulfonálás, szulfatálás, klórszulfonálás, 

szulfoxidálás. A szulfonálás a szappanok (R-COONa) karboxil-csoportjánál hatásosabb 

hidrofil csoportok kialakítására képes. A telítetlen vagy telített zsírsavakat tartalmazó növényi 

és állati zsírok és olajok kénsavas kezelésével további erıs hidrofil csoportok kapcsolódnak a 

szénláncra. Ha a kénsav a zsírsav kettıs kötésére kapcsolódik, akkor kénsavészter keletkezik: 

 

CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH+ H-OSO2OH CH3-(CH2)7-CH-CH-(CH2)7-COOH

H OSO2OH
(8-16) 

A kénsav a molekulában lévı hidroxilcsoportot is észterezheti: 

 

+ HO-SO2OH

+ H2OCH3-(CH2)5-CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COOH

OSO2OH

CH3-(CH2)5-CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COOH

OH

  (8-17) 

 

A felhasznált kénsav mennyiségétıl függıen több és többféle szulfonsavészter csoport is 

kialakítható egy molekulán és ilyenkor nagyobb szulfonálási fokú termékek keletkeznek. A 

szulfonálási foknak az összes zsírsav szulfonált részét nevezzük %-ban kifejezve. A 

szulfonálási fok növekedésével a szulfonált olajok keményvízállósága és savállósága nı. A 

fenti két fıreakción kívül polimerizációs mellékreakciók is lejátszódhatnak, ha a gyártásnál a 

reakciókörülményeket nem megfelelıen választjuk meg. A megfelelı minıségő termék 
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elérése érdekében a kívánt szulfonálási fok eléréséhez szükségesnél (általában) több kénsav-

monohidrátot kevernek hőtés közben az olajba, majd a fölös kénsavat kimossák és a célnak 

megfelelıen nátronlúg-, vagy kálilúgoldatba, ammónia- vagy trietanol-amin oldatba vezetve 

semlegesítik.  

8.3.1 A Szulfonálás, szulfatálás berendezései 

A szulfonáláshoz alkalmazott berendezés legtöbbször a következıkbıl áll: 

 

 

 

 

 

  

 

1-szulfonáló reaktor  

2- savtartály   

3- gızelnyelı   

4- lúgtartály  

5- semlegesítı 

8.1. ábra. Szulfonáló berendezés folyamatábrája  

A szulfonáló berendezés áll egy keverıvel,  gáz bevezetıcsıvel, hımérıve1, gáz-

elvezetıcsıvel felszerelt köpenyes (1) reaktorból, savtartályból, gızelnyeletıbıl, lúgtartályból  

és keverıvel felszerelt hőtı köpenyes semlegesítı edénybıl. 

A legelsı ilyen szulfonáló berendezéssel elıállított termék a szulfonált ricinusolaj  volt.  

8.3.2. Alkil-szulfátok elıállítása  

 

A hosszabb szénláncú zsírsavaknak megfelelı zsíralkoholok szulfonálásával zsíralkohol-

szulfátok állíthatók elı: 

 

R-CH2OH + H2SO4 R-CH2-O-SO3H H2O+
R-CH2-O-SO3H R-CH2-O-SO3NaNaOH H2O+ +

   (8-18) 
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Az alapanyag zsíralkoholokat természetes vagy mesterséges úton pl. paraffinokból állítják elı 

és legalább 14-18 szénatomosak. Pl. a cetil-alkohol 16, a sztearil-alkohol 18 szénatomot 

tartalmaz. A szulfonálásnál 40-50 %-os 4-5 % SO3-tartalmú óleumot alkalmaznak. Az 

óleumot lassú áramban, keverés közben vezetik a zsíralkoholba, ügyelve arra, hogy a 

hımérséklet 40 oC fölé ne emelkedjen. Ilyen módon 75-80 % szulfonálási fokú termék 

képzıdik, amelyet 30 %.os NaOH oldatba folyatva semlegesítenek. A keletkezı paszta 

zsíralkohol-szulfát mellett elreagálatlan zsíralkoholt és Na2SO4-ot tartalmaz. A zsíralkohol-

szulfát pasztából a port vákuumban porlasztással állítják elı. Így a pasztáétól kisebb 

zsíralkoholtartalmú terméket nyernek. 

Lauril alkohol szulfatálása 

A C16 és C18 zsíralkohol-szulfát a mosószerek legfontosabb nyersanyaga és nedvesítı, 

diszpergálószer a textilipar részére. 

A zsíralkoholok észteresített származékai a kozmetikában fontos anionaktív emulgeátorok. 

A zsíralkoholokból elıállítható anionaktív anyagok: az alkil-szulfátok és az alkil foszfátok. 

Ha  a  zsíralkoholokat  kénsavval  kezeljük,  majd  a  keletkezı  észtereket  közömbösítjük, 

alkil-szulfátok keletkeznek. Elıállításukat szulfatálásnak nevezzük. 

Általános képletük: alkil-szulfátok: CH3(CH2)nCH2-O-SO3-Me  

 ahol: (Me = fém) pl. nátrium-lauril-szulfát, amely laza, fehér, vagy sárgásfehér por. 

 Vizes oldata semleges kémhatású. Az  alkil-szulfátok a  vízben  ionokra  disszociálnak.  A  

felületaktív  hatást  az  alkilcsoportot  is tartalmazó anion biztosítja. Habzóképességük a 

molekulájukat felépítı szénatomok száma befolyásolja. Minél nagyobb a molekulát   felépítı    

szénatomok  száma,  annál    kisebb  a  habzóképesség.  A  kisebb szénatomszámú képviselıik 

allergiát okozhatnak, a nagyobb szénatomszámúak már kevésbé irritálják a bırt. 

E vegyületcsoport képviselıi a Lanette viaszok is. A Lanette viaszok ceril- és sztearil-

alkoholok, valamint alkil-szulfátok keverékei. Szilárd, viaszhoz hasonló sárga színő anyagok, 

illatuk a lauril-alkoholra emlékeztet. 

 

A lauril alkohol kéntrioxiddal végzett szulfatálás folyamatábráját a 8.2. ábra mutatja [1]. 
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1-kompresszor; 2-főtıberendezés;  3-szárítóoszlop; 4-kén-trioxid-elpárologtató; 

5-mérleg;  6-reaktor;   7-hıcserélı; 8-szappanosítóberendezés; 9-lúgadagoló   tartály 

8.2.ábra A lauril alkohol szulfatálás folyamatábrája  

A saválló  acél, alul  kónikus  kettıs  turbinakeverıvel,  gáz bevezetıcsıvel, hımérıve1, gáz 

elvezetıcsıvel felszerelt kettısköpenyes (6) reaktorba bemérik a lauril-alkoholt.  

A lauril-alkoholt,  ill. a reakcióelegyet  keringtetıszivattyúval csıköteges hıcserélın  

keresztül  cirkuláltatják. A hőtést a reaktorban   20-25  oC-os, temperált hőtıvízzel biztosítják.  

A temperált vizes  hőtés azért szükséges, hogy a  laurilalkoho1, ill. a reakcióelegy be  ne 

dermedjen. A lauril-alkoholba  levegıvel hígított  kén-trioxid-gızt vezetnek. A lauril-alkohol-

kén-trioxid     mólarány  1 : 1,01. A levegı és kén-trioxid aránya 9 :1. Az (1) kompresszorból  

nyert levegıt elıször gızzel főthetı (2) elımelegítın vezetik át, ezt a szilikagéles 

levegıszárító (3) regenálásakor főtik. A száraz levegı egy részét ezután a (4) kén-

trioxid~elpárologtatóba,   más részét kerülıvezetéken a reaktorba  vezetik. A levegı áramlását  

rotaméterekkel  mérik, redukálószelepekkel  szabályozzák.  A kén-trioxid-elpárologtató   

mérlegen  álló,  alul  kónikus,   párhuzamosan  kapcsolt, kézzel szabályozható  teljesítményő,  

elektromos  főtıtesttel  felszerelt edény. A  szulfatáláskor  villamos főtéssel főtik. A reaktor  

üzemi hımérséklete  a szulfonálószer  adagolással  és hőtéssel  szabályozva,  35 oC. A 
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reakcióidı  3-4   óra. A  reakcióelegyet  változtatható   fordulatszámú, paszta  keverésére 

alkalmas  keverıvel felszerelt hőtı köpenyes (8) szappanosító reaktorban   semlegesítik. A 

semlegesítıben elhelyezett  25%-os nátrium- hidroxid-oldathoz jó  keverés és hőtés  közben  

engedik  a  reakcióelegyet.  A  semlegesítés hımérséklete 35-40 oC. Amikor  a pH semleges, a 

reakció eleggyel párhuzamosan  25%-os nátrium- hidroxid-oldatot  is adagolnak.  Vigyázni 

kell arra,  hogy  a semlegesítés folyamán  sohase legyen a pH savas kémhatású.  A  

semlegesített  termék  pH-ja 8. Az adagolás  befejezése  után 0,5-1  órán  át  40 oC-on keverik  

a  reakcióelegyet.  A  termék  aktívanyag  tartalmát végül 30%-osra  állítják be [1]. 

8.3.3. Alkil-szulfonátok elıállítása 

 

Ilyen típusú vegyületet elıször a merseburgi Leuna Werke állított elı, innen származik a 

„Mersolat” elnevezés. (A hazai termék a „Mavepon”) Hosszabb szénláncú telített 

szénhidrogének szulfoklórozásával és a termék semlegesítésével állítják elı. A szulfoklórozás 

nem a lánc végén elhelyezkedı szulfo-kloridot eredményez, hanem az –SO2Cl csoport a lánc 

teljes hosszában egyenletesen eloszolva kapcsolódik be: 

 

CH3-(CH2)Y-CH-(CH2)Z-CH3

SO2Cl

CH3-(CH2)Y-CH-(CH2)Z-CH3

SO2Cl

CH3-(CH2)Y-CH-(CH2)Z-CH3

SO3Na

CH3-(CH2)X-CH3 SO2 Cl2 HCl+ + +

2  NaOH NaCl H2O+ + +

(8-19) 

 

A kıolajfrakció (pl. gázolaj) szulfoklórozását kén-dioxiddal és klórgázzal fotoreaktorban UV 

fény segítségével végzik és ezt nátronlúgba folyatva semlegesítik. A le nem reagált olajat 

kisózással választják el az alkil-szulfonáttól. Hosszabb ideig tartó szulfoklórozással di- és 

poliszulfokloridok is keletkeznek, ami a nedvesítı hatást kedvezıen befolyásolja. A jó 

nedvesítı hatása miatt a textiliparban és háztartási tisztítószerekben, mosószerekben 

használják fel. 

8.3.4. Alkil-aril-szulfonátok elıállítása 

 

A jó nedvesítı hatás mellett a mosóhatás úgy növelhetı, ha alkil-aril-szulfonátokat állítanak 

elı. Pl. a dodecil-benzol-szulfonát kitőnı nedvesítıképessége mellett a mosóhatása is kiváló. 
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C12H25 SO3Na

      (8-20) 

 

Az elıállításnál a hosszú szénláncú alkil-lánccal kapcsolva szulfonálják és ammóniával vagy 

NaOH-dal semlegesítik. Az alkil-aril-szulfonátokat a textilkikészétésben, mosogató és 

öblítıszerekben és mosószerekben használják. 

 

8.4. Szubsztituált klór-acetanilid növényvédıszerek elıállítása 

 

A szubsztituált klór-acetanilidek (I.) több képviselıjérıl kiderült az elmúlt két évtizedben, 

hogy biológiailag aktív és eredményesen felhasználható a vegyszeres növényvédelemben. 

Ez az oka annak, hogy a hatóanyag elıállítására számos eljárást dolgoztak ki és valósítottak 

meg a gyakorlatban. 

Pl. N-metilén-2,6-dialkil-anilint (III.) klór-acetil-kloriddal reagáltatnak szerves oldószerben és 

a keletkezı N-klór-acetil-N-klórmetil-2,6-dialkil-anilint (IV) alkanollal (V) reagáltatják 

trietil-amin savmegkötıszer jelenlétében. A reakció befejezése után a terméket (I.) elıször 

vizes mosással, majd desztillációval és végül kristályosítással tisztítják meg a szennyezésektıl 

(8-21) 
R1

R2

N CH2

ClCH2COCl

R1

CH2Cl

CH2O

-H2O

III.

R3N ROH

CH2Cl

R1

N

CH2OR

CO

R2
I.

R1

NH2

R2II.

N

CH2Cl

CO

R2
IV.

(8-21) 

 

Az eljárás hátránya az alacsony hozam, amely az alkalmazott szintézis útra és 

reakciókörülményekre vezethetı vissza és ez az oka annak is, hogy viszonylag bonyolult, 

több mőveletbıl álló tisztítási módszert kell alkalmazni a megfelelı tisztaságú termék 

elıállítására és a vizes mosás jelentıs mennyiségő szennyvíz keletkezésével jár, amely igen 

toxikus és nehezen kezelhetı. 
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Az eljárás egyik kényes lépése az azometin (III) képzés. 

A szubsztituált klór-acetanilid elıállítás másik, környezetvédelmi szempontból igen kritikus 

pontja az alkanollal (ROH) végzett éteresítés, amelynek javítására az elmúlt idıszakban 

számos javaslat látott napvilágot. 

Az egyik szerint a reakciót oldószeres közegben, inert atmoszférában, ammónia 

savakceptorral kell végrehajtani, majd az alkanolt és a szennyezéseket, tehát a keletkezett 

NH4Cl-ot is vizes mosással kell elválasztani. 

Itt tehát a szennyvízben nem trietil-amin-hidroklorid, hanem ammónium-klorid a domináns 

szennyezı, ami szintén veszélyes a környezetre együtt a kiindulási anyagok, intermedierek, 

bomlástermékek és a hatóanyag szennyvízbe került részével. 

Ez utóbbiak aránya csökkenthetı, ha az éteresítési reakciót tanulmányozzuk és megismerjük a 

legfontosabb reakcióparaméterek (koncentráció, mólarány, hımérséklet, oldhatóság, 

stabilitás, stb.) hatását. 

A 8.3. ábrán az N-klóracetil-N-klórmetil-2-metil-6-etil-anilin (IV) intermedier etanollal (V) 

történt éteresítési reakciójában az elıbbi koncentrációjának idıbeli változását tüntettük fel 

különbözı kiindulási reaktáns mólarányoknál. 

 

 

8.3. ábra    A IV. konc. csökkenése az idı függvényében különbözı kiindulási 

mólarányoknál 60 oC-on. 

 

 Látható, hogy a reakció sebessége igen érzékeny a mólarányra ill. az etanol feleslegre, de 

ugyanígy vagy még jobban érzékeny a reakcióhımérsékletre is (8-4.a. ábra), ami a IV. 

koncentráció csökkenéseken és a reakcióban keletkezı HCl koncentráció változásokon is jól 

felismerhetı (8.4.b. ábra). 
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8.4. (a-b). ábra  A IV. és a HCl koncentráció változása az idıben különbözı 

reakcióhımérsékleteken.  Mólarány  1 : 10 

 

Az éteresítési reakciósebesség erıs hımérsékletfüggést mutat. A különbözı kiindulási 

reaktáns mólarányoknál mért eltérı iránytangenső (eltérı ∆H aktiválási entalpiájú) Arrhenius-

összefüggések arra mutatnak, hogy a reakció bonyolult, összetett, mellékreakciók tehát 

szennyezés források is jelentkezhetnek. A reakcióelegy pH-ja is jelentıs hatást gyakorol a 

reakcióra ill. a szennyezések keletkezésére.  

Ezt szemléletesen mutatja a termék (I) stabilitás-vizsgálata is (8.3. táblázat). 

 

8.3.táblázat.  A GC módszerrel mért termék (I) koncentráció változása az idı 
függvényében. [I]o= 96,3 %; 80 oC. 

 

 Hatóanyag konc. (%) 

Idı (óra) Savas (pH=3-4),         semleges (pH=7),         lúgos (pH= 7-8) 

Közegben 

2 

10 

17 

24 

95 

93,5 

93,5 

91,9 

- 

96,3 

95,4 

94,9 

96,38 

96,40 

- 

96,5 

 

Az alkalmazott reakciókörülményeknél, különösen savas pH-nál a termék is bomlik, ami 

mérsékelten lúgos (pH= 7-8) közeg alkalmazásával visszaszorítható. Az ammóniás 

savakceptor alkalmazásával ez biztosítható, de a keletkezı szennyezett NH4Cl kezelése  

szükséges. 
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9. DIAZOTÁLÁS ÉS KAPCSOLÁS 

Diazotálás a primer aromás aminok salétromossav, illetve származékainak hatására 

végbemenı, diazóniumsó képzıdéséhez vezetı reakciója [1] :  

 

 

(9

-

1) 

ahol: Y a győrőn lévı szubsztituens vagy szubsztuituensek.    

 

Az – N2X csoport, mely az alábbi határszerkezetekkel írható fel, 

 

 

 

(9

-

2) 

A reakcióban X(-) jelöljük a szervetlen aniont, ez legtöbbször halogenid, általában klorid, 

bromid, vagy szulfát stb. ion. 

A diazóniumsóban egyszeres pozitív töltéső két nitogénatom van, N(+)≡N. A vegyület 

elektroneloszlása határszerkezetekkel írható le:  

 

 

 

(9

-

3) 

A diazotálásnak ezt az általános meghatározását kibıvítjük azokkal a reakciókkal, 

amelyekben nem aromás aminból kiindulva, de a diazotálás általános reakció 

körülményei között aromás vegyületbe közvetlenül viszünk be diazónium csoportot. 

 

 

 

 

(9

-

4) 
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9.1. A diazotálás reakció mechanizmusa 

A diazotálás reakció mechanizmusát a következı  (9-5) reakció  egyenletekkel  lehet leírni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9-5) 

 

A diazotálás a szabad amino csoport magános elektronpárjának és különféle salétromossav 

származékoknak a reakciója : 

 

 

 

(9-6) 
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9.2. Diazónium vegyületek 

Az aromás győrőhöz kapcsolódó diazocsoport másodrendő szubsztituens, elektronvonzó 

hatása elég nagy, ezért az aromás diaminoknak csak az egyik amino csoportja diazotálható 

könnyen, a monoazovegyület amino csoportja csak nehezen reagál a diazotálószerrel.   

 

 

 

 

 

 

 

(9-7) 

 

 

(9-8) 

 

 

(9-9) 

 

Az o- és p- hidroxi-diazóniumsókban a fenolos hidroxil erısen savas jellegő lesz.  

Az o- és p-halogén diazóniumsókban a halogénatom anionosan könnyen lecserélhetı 

(nuklefol szubsztitúcióval). 

 A diazóniumsót tartalmazó aromás vegyület elektrofil szubsztituciós reakciókra (pl. nitrálás, 

klórozás stb.) nem hajlamos.  
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Régebben fıleg aromás aminokkal illetve fenollal reagáltatva, azokapcsolással 

azoszínezékeket állítottak elı belıle.  Ma a diazónium csoport halogén cseréje számos 

gyógyszeripari szintézis jelentıs lépése. 

9.3.  A Diazónium sók elıállítása 

A gyakorlatban használt diazotálások három alapvetı csoportra oszthatók a reakció közeg 

szerint: 

� vizes közegben, 

� koncentrált savas közegben, 

� szerves közegben végbmenı reakciókra. 

9.3.1. Diazotálás vizes oldatban alkáli-nitrillel 

A leggyakrabban és legáltalánosabban elterjedt diazotálással az aromás amint vizes közegben 

alkáli nitrillel alakítják át diazóniumsóvá. A hatószer a nitrilbıl ásványi savval felszabadított 

salétromossav. Általában nátrium-nitrittel végzik a reakciót, ritkábban kálium-, kalcium-, 

bárium-nitrittel. A savak közül a legelterjedtebb a sósav, ritkábban egyéb hígított ásványi 

savakat, így kénsav, foszforsav, perklórsav, hidrogén bromid is alkalmazható.      

A diazotálást általában úgy végzik, hogy az aromás amint feloldják 2 , 5 - 3  ekviivalens 

sósav vizes oldatában. A savmennyiséget úgy választják meg, hogy az oldat PH-ja  2-nél 

kisebb legyen a reakció során. Az oldatot jég adagolással 0°C-ra hőtik, és hozzácsorgatják 

NaNO2 vizes oldatát. Tekintettel a termék hıérzékenységére a reakcióelegy hımérsékletét 

általában 5 oC alatt kell tartani.   

A diazotáláshoz használt savnak több funkciója van a reakció során.  

Elısegíti az aromás amin oldódását, ugyanis egyensúlyi reakcióban só képzıdik: 

 
 

(9-10) 

Felszabadítja a NaNO2 -ból a salétromossavat, az alkil nitrilbıl kialakul a tulajdonképpeni 

diazotálószer : 

 (9-11) 

A  reakció végén a diazónum kationhoz az aniont szolgáltatja:  

 
(9-12) 
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Hatással van a diazónium vegyület stabilitására. A savfelesleg növeli a bomlásállóságot. 

Megakadályoz bizonyos nem kívánatos mellékreakciókat. Így pl. kettınél kisebb pH 

biztosításával meggátolja azt, hogy a diazónium vegyület a még át nem alakult aminnal 

az úgynevezett "önkapcsolás" során reakcióba lépjen. 

 
(9-13) 

 

 
(9-14) 

 

9.3.2. A diazotálást befolyásoló tényezık 

Koncentráció 

A savkoncentráció növeli a termék stabilitását és a kettınél kisebb pH biztosításával 

meggátolja a diazónium vegyület és a még át nem alakult amin "önkapcsolási" reakcióját. 

Az amint 0,2-2 N koncentrációban reagáltatják. Hígabb oldatban a reakció nagyon lassú, 

töményebb oldatban nehéz a rendkívül exoterm reakció kézbentartása. 

Hımérséklet 

A diazotálás exoterm reakció, ugyanakkor a diazonium vegyületek nagyobb része 

hıérzékeny. 

A diazóniumsók termikus bomlása nem túlságosan magas hımérsékleten (35-40 °C) 

robbanásig gyorsulhat. Általában 0°C körüli hımérsékleten, vagy 5°C alatt diazotálnak.  

Kivételes esetben (szulfanilsav,  p-nitranilin,  naftionsav) 30-45 oC-on is végezhetı a 

reakció.  

Az 5°C alatti hımérséklet mérsékli a salétromsav bomlását is, emiatt csökken az 

oxidációs mellékreakció veszélye.   

A hőtést legegyszerőbben megfelelı méretőre aprított jég közvetlenül a reakcióelegy-be 

történı adagolásával biztosítják. 

Reakcióidı 

Az amin szerkezetének függvénye. A megadott koncentrációtartományban a reakciósebesség 

általában kielégítı. A reakció végét legegyszerőbben az jelzi, hogy az utolsó nitrit részlet 

beadagolása után öt perccel a reakcióelegy kárlium-jodidos keményítıs papírral 

kimutatható mennyiségő salétromsavat tartalmaz. 
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Ha az amin felesleget akarják vizsgálni, ezt úgy végzik, hogy a reakcióelegybıl kivett 

mintát híg lúggal 4 ,5  - 5-ös pH-ra állítják be. A reagálatlan amin ilyen körülmények 

között a termékkel történı önkapcsolás során színes vegyületté alakul. 

9.3.3. A diazotálás készülékei 

A diazotálást  korábban általában nyitott kádakban végezték.  Ez a módszer azért célszerő, 

mivel a reakcióelegy bomlása esetén a készülék nem robbanhat szét.  A készülékek szerkezeti 

anyaga régebben kizárólag a fa (fenyı) volt, mivel a fa jól ellenáll a vegyszereknek. Újabban 

a fakádak helyett saválló kerámiával,  gumival vagy más saválló mőanyaggal bélelt 

készülékeket használnak.  A reakcióeleggyel érintkezı nagy fémfelület könnyen 

elısegítheti a nehézfém ionokra érzékeny diazoniumvegyületek bomlását.  A 

gyártóhelyiség világításánál figyelembe kell venni azt is, hogy a diazoniumvegyületek 

fényérzékenyek. A lehetıségek szerint kerülni kell a reakcióelegy közvetlen 

megvilágítását,   

A világítótestek kiválasztásakor lehetıleg olyanokat kell felhasználni,  amelyek fénye csak 

kismennyiségben tartalmazzák azokat a komponenseket, amelyek a diazoniumvegyületek 

bomlását elısegítik. 
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9.4. Kapcsolás 

A diazonium vegyületeket ritkán preparálják ki. Érzékenységükre való tekintettel általában 

elkészítésük után azonnal továbbreagáltatják ıket.    

Ez a további reakció többnyire az úgynevezett azokapcsolás vagy röviden kapcsolás révén.   

Ennek során aromás aminokkal,  fenolokkal vagy valamilyen aktiv hidrogéntartalmú 

vegyülettel az alábbi módon reagáltatják a diazonium sót. 

 

 

           (9-15) 

A kapcsolási reakcióval állítják elı a diazo színezékeket, mint pl. az Orange II-t. 

9.4.1. A diazóniumsók kapcsolási reakciói  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           (9-16) 

 

 

 

 

 

 

A kapcsolási reakcióban a diazokomponensekre és a kapcsolószerekre a (9-16) egyenletek 

szerinti  pH-tól függı egyensúlyok a jellemzıek. 
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9.4.2. Orange II diazo színezék elıállítása  

 

Az Orange II diazo színezék elıállításának  reakcióegyenlete:  

 

(9-17) 

 

ORANGE (II) (etilorange nátrium só) 

 Szinonímái: 4-[(2-hidroxi-1-naftil)azo]benzolszulfonsav mononátrium sója;  

Mandarin G; Orange(II), Orange P; Orange R;  

Tropaeolin No2; 

Az Orange II tulajdonságai  

Az Orange II savas festék, amely vízoldható, narancssárga színő. Általában szulfanilsav 

nátriumsója formájában használják. Anionos festék, amely erısen, közvetlenül kötıdik a 

festett szálhoz. Alkalmazható az összes természetes szálhoz, mint a gyapjú, gyapot, selyem, 

valamint a szintetikus szálakhoz, mint a poliészter, akril , stb. szálakhoz.  

Használják festékekben, tintában, mőanyagok és bırök színezékeként, élelmiszer, gyógyszer 

színezékként. Fényérzékeny festékek intermedierje.  

Használják  pH - indikátorként , metil-származéka a  metilorange (Orange III). 

 

Orange II  elıállításának technológiája 

A diazotálást folytonos üzemben, adiabatikus reaktorban végzik.  Az  Orange II  

elıállításának folyamatábráját a 9.1. ábra mutatja.  
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9.1. ábra. Az Orange II elıállításának folyamatábrája.   

Elıször elkészítik a szulfanilsav vizes oldatát, ez tartalmazza a szükséges mennyiségő 

nátrium-nitritet is.  Ez az oldat a reaktorba kerüléskor találkozik a sósavoldattal, végbemegy a 

diazotálás, aminek során a hımérséklet 80 
o

C-ig is felemelkedhet (mól/l-es oldatok esetében).  

A reaktorban a tartózkodási idı egy-két másodperc. 

 A kapcsoláshoz a hımérsékletet hıcserélın állítják be.  

A kapcsoláshoz keverıs, köpenyes reaktort alkalmaznak. 
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9.4.3. Fenil-hidrazin elıállítása 

Fenilhidrazin  

Mérgezı, színtelen, sőrő folyadék, C6H5NHNH2, op. 240 oC; levegın megbarnul. Erélyes 

redukálószer. A benzol diazóniumsóiból állítják elı. Aldehidek és ketonok azonosítására 

használják amelyekkel hidrazon nevő kondenzációs termékeket képez. Glükózzal és hasonló 

cukrokkal oszazonokat képez. Ezekhez a vizsgálatokhoz gyakran alkalmazzák a 2,4-

dinitrofenil-hidrazint, a nitro származékot, mivel az rendszerint kristályos származékokat ad, 

amelyek azonosíthatók az olvadáspont alapján. A fenilhidrazint használják festékek és indol 

származékok elıállításánál is. 

 

Benzol-diazónium-kloridból nátrium-szulfitos redukcióval állítják elı. A reakció egyenlete:  

 

 

(9-18) 

 

A fenil-hidrazin elıállítás folyamatábráját a 9.2. ábra mutatja .  

AniIint és sósavat összekeverve elkészítik a megfelelı töménységő aminoldatot, a közben 

felszabaduló reakcióhıt az (a1) hıcserélın vezetik el. A (b) adiabatikus reaktorban megy 

végbe a tulajdonképpeni diazotálás. A tartózkodási idı 0,5 s. A reaktorban az oldat 60 oC-ra 

melegszik. Ezután rögtön hozzákeverik a NaHSO3 oldatot (feleslegben), és az (a2) hőtı 

segítségével  

25-33 oC-ra állítják be a hımérsékletet. A tökéletes keveredés után (5 perc tartózkodási idı) 

az elegyet az (i) hıcserélın 80 °C-ra melegítik, majd az (e)  edényben végbemegy a redukció. 

Az (f) reaktorban sósav hatására a közbensı termékként képzıdött fenil-hidrazin-

szulfonsavból a szulfonsavcsoport lehasad. Sósav hatására a fölösleges SO2 felszabadul, 

maradékát a (g) kolonnában távolítják el. A visszanyert SO2 –ot  a (h) mosótoronyban NaOH-

oldatban nyeletik el és a reakcióba visszavezetik.  A terméket, a fenil-hidrazint vizes 

hidroklorid oldat formájában a (g) kolonna alján vezetik el. Az átalakulási fok anilinre 

számolva 92%.     
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a1-a4-hőtık; b-adiabatikus reaktor; C1,C2-szivattyú; d-elválasztó; f-redukáló torony; g-kigızölögtetı torony; 
h- mosótorony; i- elımelegítı; k-elpárologtató 
 

9.2. ábra. A fenil-hidrazin elıállítás folyamatábrája  
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10. ALKIDGYANTÁK EL İÁLLÍTÁSA  ÉS ALKALMAZÁSA 

A MODERN FESTÉKGYÁRTÁSBAN   

10.1.Bevezetés 

Az emberi tartózkodásra szolgáló lakást, házat kivül-belül festékbevonattal látjuk el 

(falfesték, homlokzatfesték, zománc, parkettalakk stb.), aminek díszítı és az idıjárás 

viszontagságaival szemben védı funkciója van. 

A szabadban elhelyezkedı fémtárgyakat (hidak, tartályok, csıvezetékek) szintén 

festékbevonattal védjük a korróziótól. A személy- és tehergépkocsik, autóbuszok 

festékbevonatainak esıtıl, víztıl, sótól kell megvédeniük az acél szerkezeti anyagot és nem 

hanyagolható el az esztétikai szempont sem. 

A festékbevonatok alkalmazása nem korlátozódik a fémfelületekre. A televízió készülékek, 

irodagépek, mőszerek mőanyagból készült házát, a személyautók ma már kizárólag 

mőanyagból készülı lökhárítóját gyárilag látják el bevonattal. 

Az említett festékbevonatokat szakszóval lakkfestékeknek nevezzük, szemben az egyéb 

festékekkel (pl. nyomdafesték, textilfesték, mővészfesték, hajfesték stb.). 

Ennek a fejezetnek nem feladata, hogy a festékek felépítésével, összetevıivel részletekbe 

menıen foglalkozzon. Nem kerülhetjük meg azonban, hogy a lakkfestékek legfıbb 

összetevıit legalább nevükön ne nevezzük és fı funkciójukat meg ne jelöljük, mielıtt 

rátérnénk a fejezet témájára, az alkidgyanták gyártástechnológiájára. 

A festékek  fı összetevıi: filmképzı  (szinonímái:  kötıanyag, mőgyanta), 

    pigment, 

    töltıanyag, 

    oldószer, 

    adalékanyagok. 

A filmképzı név magáért beszél, többé-kevésbé vékony bevonat kialakításra utal a festendı 

felületen.  Ennek szinonimája – a kötıanyag név – szintén beszédes elnevezés, arra utal, hogy 

a kötıanyag fogja össze, tartja össze a festék valamennyi komponensét, hasonlóan a tészta 

elıállításához felhasznált tojáshoz és margarinhoz. Végül a mőgyanta elnevezés a vegyipari, 

szintetikus úton elıállított gyantára vonatkozik, szemben a festékgyártás korai szakaszában 

használatos természetes eredető gyantákkal (pl. fenyıgyanta, kopál stb.). 
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A pigmentek színt kölcsönöznek a festékbevonatnak. A festékeknek az a tulajdonsága, hogy a 

bevont felület eredeti színét eltakarják, javarészt a pigmenteknek köszönhetı. Vannak 

természetes eredető és szintetikus úton elıállított pigmentek. A szintetikus úton elıállított 

pigmentek lehetnek szervetlen vagy szerves vegyületek. Szervetlen pigmentek a vasoxidok 

vagy a forgalomból már egészségügyi és környezetvédelmi megfontolások alapján kivont, 

egyébként kiváló tulajdonságokkal rendelkezı ólomkromátok és ólommolibdátok.  

Szerves pigment nagyon sokféle létezik, elegendı, ha csupán az élénk sárga, narancs és piros 

színő azo-pigmenteket említjük példaként, vagy a növényélettanban alapvetı jelentıségő 

klorofill szerkezetét utánzó zöld és kék ftalocianin pigmenteket. 

A töltıanyagok alkalmazásával emelni lehet a festékek szárazanyag tartalmát és javítani lehet 

a bevonat tapadását a festendı felülethez. Többnyire a töltıanyagok a legolcsóbb festék 

komponensek (pl. kalcium karbonát, talkum, kaolin). 

A festékbevonat tulajdonságai nem csak az alkalmazott kötıanyag, pigment és töltıanyag 

tulajdonságaitól függenek, hanem a kötıanyag mennyiségének a pigment és a töltıanyag 

együttes mennyiségéhez való arányától is (PVK: pigment térfogat koncentráció). 

Mivel a kötıanyagként funkcionáló mőgyanta tiszta állapotban túlságosan nagy viszkozitású 

folyadék, esetleg szilárd halmazállapotú anyag, viszkozitását a könnyebb kezelhetıség 

érdekében úgy csökkentik, hogy oldatot készítenek belıle. Az alkalmazott oldószer a 

mőgyanta oldhatóságához és a festék alkalmazásához igazodik (lakkbenzin, xilol, butilacetát, 

aceton stb.). 

Az adalékanyagokra az jellemzı, hogy a festék tulajdonságait kis koncentrációban alkalmazva 

is nagy mértékben képesek megváltoztatni (pl. terülés javító, ülepedés gátló, sőrítı, reológiai 

adalék, UV abszorber stb.). 

10.2. Mőgyanták és mőanyagok kapcsolata 

A mőgyanták szoros rokonságban vannak a mindennapi életbıl jól ismert mőanyagokkal. 

Elıállításuk polimerizációval vagy polikondenzációval történik, de a poliaddició is ismert. 

Legfıbb különbség a mőgyanták kisebb móltömegében mutatkozik, ami összefügg az 

oldószerekben való oldhatósággal is, szemben a nagy molekulájú, oldószerben nem vagy alig 

oldható mőanyagokkal. 

Példaként említjük, hogy a festékgyártásban széles körben alkalmazott alkidgyanták 

móltömege átlagosan 4000-5000.  

A festékipar legnagyobb mennyiségben az alábbi mőgyanta típusokat alkalmazza: 
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 alkidgyanták, 

 akrilátok, 

 poliuretánok. 

10.2.1  Alkidgyanták 

A klasszikus, nagy növényi olajtartalmú (“hosszú olajos”) alkidgyanta lakkbenzinben oldva 

zománcok, alapozók és korrózió gátló alapozók kötıanyagául szolgál. Néhány ismert márka: 

Astralin, Durol, Trinát, Koralkyd. 

Ipari alkalmazásoknál  a kis növényi olajtartalmú (“rövid olajhosszúságú”) alkidgyantákat 

xilolban oldják, mivel összetételüknél fogva lakkbenzinben nem oldódnak elég jól. 

A környezetvédelmi szempontoknak az utóbbi 2-3 évtizedben való elıtérbe kerülésével 

megjelentek a vízzel hígítható illetve vízben oldható alkidgyanták is, amelyek száradása 

közben nem szennyezik az atmoszférát az elpárolgó szénhidrogének.  

Az utóbbi évek hozadéka a vizes alkid emulzió, ahol az alkidgyanta már nem oldatban van 

jelen, hanem vízben – mint diszperziós közegben – van emulgeálva. 

10.2.2.  Akrilátok 

Az akrilát mőgyanták rendszerint többféle akrilát monomer (metilmetakrilát, butilakrilát, 

akrilsav, metakrilsav stb.) kopolimerizációjával készülnek. Megkülönböztetünk oldószeres 

akrilátokat és vizes akrilát diszperziókat. 

Az oldószeres akrilátok rendszerint valamilyen funkciós csoportot is tartalmaznak, amelyek 

más mőgyantával kombinálva képeznek filmet (szobahımérsékleten vagy magasabb 

hımérsékleten). Példaként a hidroxil funkciós akrilátokat említhetjük, amelyek izocianáttal 

reagálva poliuretán gyantát képeznek. 

A vizes akrilát diszperziók gyakran sztirolt is tartalmaznak kopolimerizációs partnerként. A 

sztirol-akrilát diszperziók mind a beltéri falfestékek, mind a homlokzatfestékek 

kötıanyagaként domináns szerepet töltenek be. Mellettük mind az alkidgyanta bázisú 

falfestékek (Wallkyd), mind az egyéb vizes diszperziók (vinilacetát polimerek) 

visszaszorultak. 

10.2.3.  Poliuretánok 

Jellegzetesen kétkomponenső termékek, ahol a két komponenst közvetlenül a felhasználás 

elıtt keverik össze, gyárilag elıírt arányban, A poliuretán képzıdéshez vezetı poliaddiciós 
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reakció már a felhordást megelızıen, a keverékben megindul, ezért néhány órán belül fel kell 

dolgozni a keveréket.  

Példaként az imént az oldószeres akrilát-poliuretánt említettük, de hidroxil funkciós 

komponensként nemcsak a drágább akrilát, hanem olcsóbb alkidgyanta is szerepelhet (Gemini 

parkettalakk).   

10.2.4. Az alkidgyanták kémiai összetétele 

Az alkidgyanták logikailag a telített poliésztergyantákból származtathatók. Ismeretes, hogy 

szerves sav és szerves alkohol reakciójában szerves észterek keletkeznek, kondenzációval, víz 

kilépése mellett. Az 1.ábrán a hullámvonal a hosszabb szénhidrogén láncra utal. [1]. 

 

 

10.1. ábra. Kondenzáció 

Ha az észter képzıdés kétértékő alkohol és kétbázisú sav egymásra hatásával történik, nem 

egyszerően kondenzáció, hanem polikondenzáció a reakció típusa. (2. ábra). A 

polikondenzáció révén lineáris szerkezető makromolekula jön létre, amit poliészter gyantának 

nevezünk. A poliészter gyanta móltömege – a reagáló komponensek mólaránya függvényében 

– egészen nagyra is nıhet. Ha a komponensek mólaránya 1:1, akkor a reakció rendszerint 

gélesedéshez vezet. 

 

 

10.2. ábra. Polikondenzáció 
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Az alkidgyanták a poliésztergyantáktól abban különböznek, hogy a kétértékő alkohol – diol – 

helyett három vagy négyértékő alkoholt tartalmaznak (pl. glicerin, trimetilolpropán, 

pentaeritrit) és a polikondenzációban részt nem vevı hidroxil csoportok – részben – 

zsírsavakkal vannak észterezve.  

 

 

 

10.3.ábra. Az alkidgyanta idealizált szerkezete 

A keletkezett makromolekula a poliészter lánchoz kapcsolódó hosszú oldalláncokat tartalmaz, 

amelyek megváltoztatják az eredetileg telített poliészter molekula tulajdonságait. 

        Alkidgyanta: zsírsavval módosított poliésztergyanta 

        módosítás:    a szabad hidroxilcsoportok észterezése 

Ha telítetlen zsírsavat alkalmazunk, az így keletkezı alkidgyanta oxidatív száradásra lesz 

képes. Festékipari szakzsargonban ezeket levegın száradó alkidoknak nevezzük. A “száradó” 

jelzı itt egyértelmően oxidatív, tehát kémia úton történı száradást jelöl. 

 

Ha telített zsírsavakat alkalmazunk a poliészter lánc módosítására, a létrejövı alkidgyanta 

oxidatív száradásra – értelemszerően – nem lesz képes.  Fizikai száradásra – ami az oldószer 

elpárolgásával jön létre – azonban igen. A fizikai száradásra való képesség tekintetében nincs 

különbség a telített ill. telítetlen zsírsavat tartalmazó alkidok között. 

A telítetlen zsírsavakkal módosított alkidok tulajdonságai nagy mértékben függenek  

a zsírsav telítetlenségének mértékétıl, 

a szabad hidroxil csoportok zsírsavval való észterezésének fokától. 



192 

 

A szabad hidroxil csoportok zsírsavval való észterezettségének foka helyett a festékipari 

szakzsargonban az “olajhosszúság” kifejezést használják, ami a megfelelı angol (oil length) 

illetve német kifejezés (Öllänge) tükörfordítása, magyarul azonban elég esetlenül hangzik. 

Az alkidgyantáknak a poliésztergyantákból történı származtatása során három alkotórészt 

neveztünk meg: 

kétbázisú sav (dikarbonsav) 

többértékő alkohol (pl. glicerin) 

zsírsav. 

Az alkidgyanta gyártás gyakorlatában a glicerint és a zsírsavat gyakran együtt, növényi olaj 

formájában viszik be, ami nem más, mint triglicerid. Aszerint, hogy a szintézis során több 

vagy kevesebb növényi olajat építenek be, beszélünk “rövid olajos vagy rövid 

olajhosszúságú”, “közép olajos vagy közepes olajhosszúságú”, illetve “hosszú olajos vagy 

nagy olajhosszúságú” alkidgyantákról. 

Némileg önkényes és csak tájékoztató jellegő osztályozás szerint:  

a rövidolajos alkidok triglicerid tartalma 30-40% 

a középolajos alkidok triglicerid tartalma 40-55% 

a hosszúolajos alkidok triglicerid tartalma 55-65%. 

 
Az olajhosszúság az alkidgyanta triglicerid tartalmát adja meg. Ha a gyanta polialkoholként 

kizárólag glicerint tartalmaz, ez az érték jellemzı a gyanta összetételére: 

 triglicerid % + glicerinftalát % = 100 %    (10-1) 

Ha viszont glicerin helyett részben vagy egészben más poliolt használnak, a triglicerid 

tartalomra való átszámítás miatt a kapott számérték már csak közvetve jellemzi  az alkid 

összetételét és a (10-1) összefüggés érvényét veszti. 

Az alkidgyanták recepturázása során általában hidroxil felesleggel dolgoznak, ami azt jelent, 

hogy nem reagáltatják a polialkohol összes szabad hidroxil csoportját zsírsavval, egy 

bizonyos hányaduk szabadon marad. Ezért az alkidgyanta zsírsavval való észterezettségének 

foka nem lehet teljesen tetszıleges érték  0 és 100 százalék között.  

A többértékő poliolt tartalmazó módosítatlan poliésztergyanta – ha egyáltalán gélesedés 

nélkül elıállítható – oxidatív úton nem szárad és nem oldódik a festékiparban használatos 

olcsóbb szénhidrogénekben (lakkbenzin, xilol), legfeljebb a drágább észterekben, ketonokban.  

Ha viszont az észterezés fokát 100 százalékra kívánnánk emelni, nem lenne meg a szükséges 

hidroxil felesleg és gélesedés miatt a gyantát nem is lehetne szintetizálni. 
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10.3. Az alkidgyanta gyártás alapanyagai 

10.3.1.Dikarbonsavak 

Leggyakrabban az o-ftálsav anhidridjét alkalmazzák. Az izoftálsav alkalmazása speciális 

alkidok elıállítására korlátozódik. A tereftálsavat alkidgyanták elıállítására nem használják, 

poliészter gyanta szintézisben viszont gyakran (mőszálgyártás). 

Az o-ftálasavanhidrid használata azért kedvezıbb az o-ftálsavnál, mert a savanhidrid-

polialkohol reakció megfelelı hımérsékleten hıfejlıdés közben spontán végbemegy, míg a 

keletkezı karboxil csoport csak hıközlés hatására reagál a polialkohollal. 

 

 

 

- 
 

10.4.ábra. Ftálsavanhidrid 

10.3.2 Polialkoholok 

Történetileg a glicerin volt az elsı polialkohol, amelyet alkidgyanta elıállításra használtak. 

Három hidroxil csoportot tartalmaz, ezek közül kettı primer, a harmadik pedig szekunder 

alkoholos hidroxil. Ez utóbbi kevésbé reakcióképes. Folyékony halmazállapotú. Növényi 

olajok alkalmazása esetén – lévén ezek trigliceridek – az alkid mindig tartalmaz glicerint. 

Csak zsírsavakból történı kiindulás esetén lehetséges glicerin mentes alkidot elıállítani. 

Glicerin 
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Pentaeritrit 

 

Trimetilolpropán 

 

10.5. ábra. Polialkoholok 

 

A trimetilolpropán három primer alkoholos hidroxil csoportot tartalmaz, ezek egyforma 

reakcióképességőek. Szilárd halmazállapotú. 

A pentaeritrit ipari méretben a legnagyobb volumenben alkalmazott poliol. Négy primer 

alkoholos hidroxil csoportot tartalmaz. Szilárd halmazállapotú. 

10.3.3. Növényi olajok 

A növényi olajokat (szójaolaj, lenolaj, ricinusolaj stb)  – amelyekrıl már tudjuk, hogy 

trigliceridek -  olajos magvakból préselik, majd finomítják. Zsírsav összetételükben 

különböznek egymástól.  

10.3.4. Zsírsavak 

Technikai termékek (szójazsírsav, lenzsírsav, ricinénzsírsav stb.), amelyek a megfelelı 

növényi olaj elbontásával állíthatók elı. Speciális anyag  a fenyıfa feldolgozás-papírgyártás 

melléktermékeként keletkezı nyers tall olaj – amely igazából zsírsav és gyantasav keverék – 

továbbá az ennek finomításával nyert “tofa” (tallolaj zsírsav). 

Az egyes növényi zsírsavak változó arányban tartalmazzák az alábbi vegyületeket: 

telített zsírsavak 

telítetlen zsírsavak: olajsav, 

   linolsav, 

   linolénsav. 
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A technikai zsírsavak telítetlen zsírsav összetevıi a telített sztearinsavból (oktadekánsav, 

C18H36O2) származtathatók le: 

sztearinsav (oktadekánsav,      C18H36O2), 

olajsav        (oktadecénsav,      C18H34O2),  

linolsav       (oktadekadiénsav, C18H32O2), 

linolénsav   (oktadekatriénsav, C18H30O2). 

 

10.4. Az alkidgyanták receptúrázásának alapelve 

Mielıtt számolni kezdenénk, tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen összetevıkbıl 

kívánjuk az alkidot felépíteni: 

növényi olaj vagy zsírsav alapú alkidot akarunk szintetizálni 

polialkohol típusa 

dikarbonsav típusa 

Tudnunk kell azt is, hogy milyen nagy legyen az 

olajhosszúság 

az alkid savszáma 

10.4.1. Zsírsavas alkidok receptúrázása 

Példaként szintetizáljunk egy 41% olajhosszúságú szójazsírsavas alkidot. Reagáltassunk 1 

mól glicerint 1 mól ftálsavanhidriddel és 0,5 mól szójazsírsavval. A mólokat számítsuk át sav- 

illetve alkohol ekvivalensekké, majd számítsuk ki az egyes összetevık funkcionalitását. 

Összetevık Mólok 
száma 

Sav 
ekvivalensek 

száma 

Alkohol 
ekvivalensek 
száma 

Funkcionalitás 

Glicerin 1 - 3 2,5 
Ftálsavanhidrid 1 2 - 2 
Szója zsírsav 0,5 0,5 - 0,5 
Összesen 2,5 2,5 3 5 

 

Meglepınek tőnhet, hogy a glicerin funkcionalitása nem egyezik meg az alkohol ekvivalensek 

számával, szemben a savakkal. Vegyük figyelembe, hogy a reakcióelegynek hidroxil feleslege 

van, melynek mértéke [3/2,5-1] * 100 = 20%. A további megfontolások alapja az a gondolat, 

hogy a feleslegben lévı komponens aktuális funkcionalitása kisebb kell, hogy legyen a 

potenciális funkcionalitásánál. A savakkal ekvivalens mennyiségő polialkohol (2,5) 
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funkcionalitása azonos az ekvivalensek számával (2,5), míg a felesleg polialkohol (0,5 

ekvivalens) funkcionalitása nulla. 

A felesleget elıidézı glicerin aktuális funkcionalitását úgy kapjuk meg, hogy a potenciális 

funkcionalitást – azaz az alkohol ekvivalensek számát - osztjuk a felesleg mértékével: 

3/(1+0,2)=2,5. 

A reakcióban keletkezı alkid funkcionalitását úgy nyerjük, hogy az összetevık 

funkcionalitásának összegét osztjuk a mólok számával:  5/2,5 = 2,0. 

Annak érdekében, hogy a reakcióelegy savszámát gélesedés nélkül a kívánt értékre (pl. <10 

mg/kg) tudjuk csökkenteni, a reakcióelegyet úgy kell formulázni, hogy az alkid 

funkcionalitása 2 közelébe essen. 

Abban az elméleti határesetben, amikor a hidroxil csoportokat 100%-osan észterezzük 

zsírsavval, azaz a hidroxil felesleg nulla, a reaktánsok funkcionalitása megegyezik az 

ekvivalenseik számával: 2*3,  2*2, ill. 2*1. 

 
10.6. ábra. Funkcionalitás 
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10.4.2 Növényi olajat tartalmazó alkidok receptúrázása 

A feleslegben lévı komponens aktuális funkcionalitására tett megállapítások itt is érvényesek. 

Az alkid funkcionalitásának számításához további megfontolásokkal kell élni, amelyeknek a 

részletei meghaladják ezen jegyzet terjedelmét, azonban az ajánlott szakirodalomban [3, 4 ] 

megtalálhatók. 

A polikondenzációs reakció vezetésénél fontos tudni, hogy a gélesedési pont eléréséhez 

milyen savszám tartozik. A reakciót biztonsággal még a gélesedési pont elérése elıtt le kell 

állítani. 

A [5] szakirodalomban számos közlemény található, amely a gélesedési ponthoz tartozó 

savszám számításával foglalkozik. Tényként állapítható meg, hogy a számított és a 

ténylegesen bekövetkezett gélesedésnél mért savszám nem mutat jó egyezést. A témával 

foglalkozó kutatók az eltérések kiküszöbölésére tettek kísérletet. 

 

Az eltérések okait két csoportba sorolhatjuk: 

maga az elméleti modell, aminek alapján számításokat végeztek 

mellékreakciók. 

Az elmélet modell megalkotásánál Carothers és munkatársa, Flory nevét kell megemlítenünk, 

anélkül, hogy a modellek részletes tárgyalásába bocsátkoznánk. 

Carothers modelljében a gélesedési pont ott van, ahol az alkidgyanta számszerinti móltömege 

végtelenné válik [6, 7] . 

Flory a gélesedési pontot úgy definiálta, mint ahol a súly szerinti móltömeg válik végtelenné 

[8, 9, 10]. A Flory-féle modell közelebb áll a valósághoz, mint a Carothers modell, de a 

mellékreakciókat nem képes figyelembe venni.  

A gélesedési pont a modell felfogása szerint az a pont, ahol az elfogyó kétdimenziós 

polikondenzátum mellett megjelenik a háromdimenziós struktúra, azaz a láncok térbeli 

szerkezetté állnak össze. 

A gyakorlatban megfigyelt gélesedéseknél azonban nemcsak a háromdimenziós struktúra 

megjelenésével, hanem számottevı mennyiségő nem háromdimenziós szerkezet jelenlétével 

is kell számolnunk. 

Mindezekbıl az a következtetés vonható le, hogy az alkidgyanta receptúrázásnál  az elméleti 

számítás kell, hogy legyen az elsı lépés. Ezt kell, hogy kövesse a laboratóriumi próbafızés, 

ahol a számított receptúra kissé módosulhat. Végül az üzemesítés során alakul ki a végleges 

gyártási receptúra. Ennek a három lépcsınek az eredménye annál közelebb áll egymáshoz, 



198 

 

minél kisebbek a veszteségek (pl. illékony komponensek távozása) és minél jobban 

reprodukálható a folyamat. 

10.5. Az alkidgyanta gyártás készülékei és eljárásai 

Ebben a fejezetben az alkidgyanta gyártás készülékeit és eljárásait együtt ismertjük, mivel 

azok szorosan összefüggenek egymással. Szétválasztásuk csak nagy nehézségek és felesleges 

ismétlések árán lett volna megoldható. 

Az alkidgyanta gyártás ıskorában a gyártóberendezés egy nyitott üst volt, ami  üstházon állt. 

Az üst alá fával vagy szénnel tüzeltek. Innen származik a tevékenység régi megnevezése: az 

alkidgyantát „fızik”, a szakmunkás, aki a folyamatot irányítja: a „fızımester”. 

A közvetlen főtés miatt a hımérséklet csak nagyon nehezen volt szabályozható. A nyitott 

berendezés következtében az illékony komponensek akadálytalanul távozhattak, jelentıs 

anyagveszteséget okozva a folyamatban. 

Az alkidgyanta gyártás elméleti háttere meglétének megítéléséhez gondoljuk meg, hogy 

Carothers és Flory – külön-külön – 1936-ban publikálták  polikondenzációs modelljeiket [6]. 

Tehát az elméleti összefüggések az 1930-as években már ismertek voltak. A gyártás apparatív 

feltételeinek javításához az elmélet már nem bizonyulhatott szők kereszmetszetnek. 

10.5.1 Szakaszos reaktorban történı gyártás 

A festékipar részérıl megnyilvánuló, az alkidgyanta iránti mennyiségi ígények növekedése a 

technológia fejlıdését vonta maga után. A nyitott üstöt egyhamar felváltotta a zárt reaktor, 

amely nagyban hasonlít a vegyiparban használatos reaktorokhoz. 

A reaktor el van látva keverıvel, beadagoló nyílással (a szilárd komponensek bevitelére), 

betápláló csıvezetékkel (a folyékony komponensek bevitelére), hımérıvel, mintavevıvel, 

leeresztı nyílással, inert gáz bevezetı nyílással.  

A reaktor alatt helyezkedik el az oldó-keverı tartály, amelyben a forró gyanta olvadék oldása 

történik. Kettıs köpenye vízzel való hőtést tesz lehetıvé. Keverıvel, visszafolyó hőtıvel és 

inert gáz bevezetéssel van ellátva.[2]. 

 

A reaktor szerkezeti anyaga.  Saválló acélból készül. Korrózióállónak kell lennie, mivel az 

alkidgyantával való esetleges reakció miatt a gyanta sötétedne és más tulajdonságai is 

romlanának. Tisztítása forró lúg oldattal történik, ezt a saválló acél kibírja. Polírozott 

kivitelben készül a könnyő tisztíthatóság érdekében. 
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Beadagoló nyílás.  A szilárd komponensek bevitelére és a reaktor belsejébe történı bejutásra 

szolgál, tisztítás vagy javítás céljából. 

Hıközlés.  A reaktor főtése  történhet közvetlenül (gázzal vagy olajjal), elektromos árammal 

(indukciós főtés) vagy közvetett úton (a kettıs köpenyben áramoltatott hıközlı folyadékkal, 

pl. Dowtherm). A magas hımérséklet miatt (max. 260 ºC) gızfőtés  nem alkalmazható. 

A közvetlen főtésnek két elınye van: beruházási költsége a legalacsonyabb és a leggyorsabb 

felfőtést teszi lehetıvé. Hátránya viszont a helyi túlmelegedés veszélye, ami a mőgyanta 

sötétedéséhez vezethet. 

Az elektromos főtéssel a helyi túlmelegedés kiküszöbölhetı. Hátránya viszont, hogy mind a 

beruházás, mind az üzemeltetés költsége magas. 

A hıközlı folyadékkal történı főtés kettıs köpennyel ellátott reaktort tételez fel. Az 

elpárologtatott hıközlı folyadék leadja látens hıjét a mőgyantának és kondenzálódik. A 

cseppfolyóssá vált folyadék visszafolyik a kazánba.  

Elterjedten használták erre a célra a Dowtherm folyadékot, amely kémiailag az indifferens 

difenil és difeniloxid eutektikus elegye. Forráspontja 260 ºC, de max. 371 ºC-ig stabilis. A 

gyakorlatban 338 ºC-ig használják.  

A mőgyanta gyors visszahőtését teszi lehetıvé a kettıs köpenybe vezetett hideg hıközlı 

folyadék. A fentiekben részletesen tárgyaltuk annak szükségességét, hogy az alkidgyanta 

elıállítási folyamatot a gélesedési pont elérése elıtt meg kell állítani. Erre kiváló lehetıséget 

nyújt a hıközlı folyadékkal történı főtés-hőtés. 

A forró mőgyanta olvadékot, aminek a hımérséklete a reakció végén 220-260 ºC, az oldó 

tartályba történı leengedés elıtt 150-200 ºC-ra lehőtik. 

 

Keverés.  A keverésnek kettıs szerepe van: 

egyrészt biztosítja a reaktánsok bensıséges érintkezését a megfelelı reakciósebesség 

érdekében, 

másrészt intenzív keverés révén lehetıvé teszi a jó hıátvitelt a reaktor fala és a mőgyanta 

olvadék között. 

Legjobb eredményt a turbina keverık adnak. Hatékony keverés érdekében a reaktor tartalmát 

percenként 30-60-szor meg kell forgatni. Habzás eshetıségére számítva a keverıt el kell látni 

habtörıvel. A keverımotornak megfelelı teljesítménnyel kell rendelkeznie a viszkózus 

gyantaolvadék keveréséhez. 
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10.5.2 Olvadék eljárás - reaktor füstmosóval 

Az alkidgyanta gyártás szokásos hımérsékletén (200-260 ºC) a reagáló anyagok olvadék 

formájában vannak jelen. A polikondenzációs folyamat során víz keletkezik, amit el kell 

távolítani a reaktorból, annak érdekében, hogy a reakció végbemenjen. A vízgız azonban 

magával visz illékony komponenseket is (ftálsavanhidrid, zsírsavak), így a keletkezı vízgızt 

füstmosón kell átbocsátani, ahol az illékony komponensek leválnak, megkímélve ezzel a 

környezetet a szennyezésektıl. A leválasztott komponensek azonban a reakció szempontjából 

veszteséget jelentenek. 

10.5.3 Azeotrop eljárás (oldószeres eljárás) visszafolyó hőtıvel és elválasztóval 

A reaktánsokkal együtt 3-4% xilolt is beadagolnak a reaktorba. A xilol a reakciótermék vízzel 

azeotrop elegyet képez, aminek a forráspontja 92 ºC, alacsonyabb mind a víz, mind a xilol 

forráspontjánál, megkönnyítve a víz eltávozását a reakcióelegybıl..  Az azeotrop összetétele: 

64% xilol és 36% víz. 

Az azeotróp eljárás speciális készüléket kíván. Egy vízhőtéső visszafolyó hőtı van felszerelve  

a reaktorra. Az elpárolgó azeotróp gızt ferde csövön keresztül függıleges elhelyezkedéső 

visszafolyó hőtıbe vezetik, ahol az kondenzál és lefolyik az alatta lévı elválasztóba. Az 

elválasztóban a xilol és a víz eltérı sőrősége és egymásban való mérsékelt oldhatósága révén 

két fázisra válik szét. Az alsó fázis a víz, ezt idınként leeresztik, mielıtt az elválasztó teljesen 

megtelne vízzel. A felsı fázis xilol, ez a ferde csövön át visszafolyik a reaktorba, mintegy 

körforgást végezve. 
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10.7. ábra. Reaktor visszafolyó hőtıvel és elválasztóval  

 

Amint a mőgyanta savszáma és viszkozitása elérte a kívánt értéket, a reakcióelegyet 

visszahőtik és a xilolt vákuumban ledesztillálják. 

Az ismertetett azeotrop eljárás visszafolyó hőtıvel és elválasztóval jobb és állandóbb 

minıségő alkidgyanta elıállítását teszi lehetıvé, mint az olvadékos eljárás. A hozzáadott xilol 

ugyanis csökkenti a mőgyanta olvadék viszkozitását. A kisebb viszkozitása révén a helyi 

túlmelegedések veszélye csökken és a keverés is intenzívebbé válik. A víz gyorsabb és 

hatékonyabb eltávozása következtében az észterezés sebessége  növekszik. Az azeotrop 

eljárás kiküszöböli az illékony komponensek veszteségét, mivel zárt a rendszer.  

Az eljárás hiányossága, hogy a ferde csövön keresztül az azeotrop gız és a visszafolyó xilol 

ellenáramban haladnak, örvénylés jöhet létre a csıben, ami rontja a víz és a xilol szétválását. 
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A visszafolyó hőtıbıl az elválasztóba lecsepegı kondenzátum hımérséklete 55-70 ºC, ez 

csökkenti a reakcióelegy hımérsékletét.  

A víz a forró xilolban csak mérsékelten oldódik: 55 ºC-on 0,090 g/100 ml, míg 70 ºC-on 

0,118 g/100 ml az oldhatósága. A xilollal a reaktorba visszajutó kevés víz is a reakció 

elırehaladása szempontjából nemkívánatosnak nevezhetı. 

10.5.4. Oldószeres eljárás frakcionáló oszloppal és hőtıvel 

Kisebb részben a fentebb ismertetett azeotrop eljárás hiányosságai, nagyobb részt az alacsony 

forráspontú reaktánsok (pl. etilénglikol, forráspontja 197 ºC) alkalmazása tette szükségessé 

egy veszteségmentes készülék és eljárás megjelenését és térnyerését. 

Ez az eljárás is alapvetıen azeotrópos eljárás, a víz eltávolítása víz-xilol azeotróp eleggyel 

történik, elválasztás után a xilol visszafolyik a reaktorba. 

A lényeges különbség az egyszerő azeotrópos eljáráshoz képest a frakcionáló oszlopban 

rejlik. A függıleges elhelyezkedéső frakcionáló oszlop fejhımérséklete úgy van beállítva, 

hogy a víz-xilol azeotróp gızei az oszlopon akadálytalanul áthaladjanak, de az etilénglikol 

gızei az oszlopban kondenzálódjanak és visszafolyjanak a reaktorba. Az oszlopban tehát 

részleges kondenzáció történik.  

Ezt követıen az azeotrop gız csöves hőtıben lehől, kondenzálódik, majd elválasztóba jutva 

szétválik xilolra és vízre. A xilol visszafolyik a reaktorba. 
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10.8. ábra. Reaktor frakcionáló oszloppal és kondenzátor-hőtıvel  

A frakcionáló oszloppal ellátott reaktorban az illékony alkid komponensek (etilénglikol, 

zsírsavak) veszteségei minimálisak, anélkül, hogy a reakcióidı meghosszabbodna. 

10.6 Alkidgyanta gyártás lehetıségei folyamatos reaktorban 

Az 1970-es években a Tiszai Vegyi Kombinát Lakkfesték- és Mőgyantagyárában mőködött 

egy kísérleti folyamatos reaktor, amelyen alkidgyantákat állítottak elı. 

A függıleges elrendezéső kaszkád reaktor nyolc tálcából állt, a tálcák középpontjában 

függıleges tengely körül forgó keverıvel. A folyékony kiindulási anyagok homogén elegyét a 

reaktor tetején táplálták be. Bizonyos tartózkodási idı elteltével a mőgyanta olvadék a 

túlfolyón keresztül egy tálcával lentebb került és így tovább. A legalsó tálcáról a kívánt 

savszámú és viszkozitású mőgyanta távozott el és folyt le az oldó keverıbe. A 

polikondenzációs folyamatot xilol, mint azeotrop képzı bevezetésével segítették elı. Az 
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elektromos főtéső reaktorban alkalmazott hımérséklet hasonló volt a szakaszos reaktorban 

szokásos hımérséklethez. 

A stacionárius állapot beállása után jó minıségő, viszonylag szők móltömeg-eloszlású 

mőgyanta távozott a reaktorból. 

A folyamatos reaktor nem volt alkalmas tetszıleges összetételő alkidgyanta elıállítására, csak 

tudatosan kiválasztott típusokra. Az alapvetı probléma a folyékony kiindulási anyagok 

homogén elegyének biztosítása. Polialkoholként a folyékony glicerint volt célszerő választani, 

szemben a szilárd pentaeritrittel, trimetilolpropánnal. Mivel a kétbázisú savak valamennyien 

szilárdak, itt nem volt választási lehetıség, ftálsavanhidriddel kellett dolgozni. Növényi olaj 

és zsírsav oldalon nem volt probléma, ezek szobahımérsékleten vagy nem sokkal a felett 

folyékonyak. 

Mivel a reaktor alkalmatlan volt szilárd komponensek bevitelére, a szilárd ftálsavanhidridet 

mintegy „elı kellett reagáltatni” a folyékony glcerinnel. A keletkezı félészter már folyékony 

volt és be lehetett adagolni a reaktorba. 

Az ismertetett folyamatos mőgyanta reaktor a maga idejében szakmai újszerőségével tőnt ki. 

10.7. Alkidgyanta gyártástechnológia 

10.7.1. Zsírsavas eljárás 

Viszonylagos egyszerőség jellemzi, mivel az eljárás legegyszerőbb formájában a poliol, a 

kétbázisú sav és a zsírsav szimultán reagál egymással 200-240 ºC-on („mindent beletenni 

egyszerre”). 

Az eljárás kifinomultabb formájában elıször a zsírsavat reagáltatják a polialkohollal, majd a 

keletkezı észtert a ftálsavanhidriddel.   

Zsírsavas alkidgyanta elıállítás gyártástechnológia azeotróp eljárással  

1. Betöltjük a szójazsírsavat a reaktorba és felfőtjük 200 °C-ra.  

2. 200 oC-on hozzáadjuk a pentaeritritet és felfőtjük 230 oC-ra azeotrop xilol jelenlétében. 

3. 230 oC-on tartjuk addig, amíg a savszám 15 mg/kg alá nem csökken. 

4. Ha a savszám < 15 mg/kg, lehőtjük 200 oC-ra. 

5. 200 oC-on hozzáadjuk a ftálsavanhidridet és felfőtjük 265 oC-ra azeotrop xilol 

jelenlétében. 

6. Addig tartjuk 265 oC-on, amíg a savszám 8,5 mg/kg alá nem csökken és a viszkozitás 

 22 P-ra nem növekszik. 

7. Ha a savszám és a viszkozitás elérte az elıírt értéket, lehőtjük a gyantát 245 oC-ra és 
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vákuumban ledesztilláljuk az azeotrop xilolt. 

8. Lehőtjük 200 oC-ra és leengedjük az oldó-keverı tartályba. 

 

10.7.2.  Növényi olajból kiinduló eljárás 

Lenolajos alkidgyanta elıállítás gyártástechnológia azeotróp eljárással  

1. Betöltjük a lenolajat a reaktorba, 100 °C-on hozzáadjuk a katalizátort és felfőtjük 220 

°C-ra.  

2. 220 oC-on  lassan, keverés közben hozzáadjuk a pentaeritritet. 

3. A reakcióelegyet 220 oC-on tartjuk addig, amíg a az alkoholos hígtítási próba megfelelı 

nem lesz, majd még további 30 percig. 

4. Hozzáadjuk a ftálsavanhidridet és az azeotrop xilolt, majd addig reagáltatjuk 230 oC-on, 

amíg a savszám  10 mg/kg alá nem csökken és a viszkozitás 20 P-ra nem nı (70%-os 

oldat).  

5. Ledesztilláljuk az azeotrop xilolt. 

6. A mőgyanta olvadékot lehőtjük 180 oC-ra és leengedjük az oldó-keverı tartályba. 

 
A növényi olajok alkidgyanta gyártásban történı felhasználását leginkább olcsó áruk 

indokolja, a zsírsavakhoz képest. 

Az eljárás azonban bonyolultabb, mivel a növényi olajok többsége, ha kétbázisú savval és 

polialkohollal reagáltatják, nem képez homogén, mőszakilag hasznosítható terméket. 

Többnyire a poliol és a kétbázisú sav reagál egymással, heterogén terméket eredményezve, 

ami festék kötıanyag céljára alkalmatlan. 

Az összeférhetetlenségi probléma az olaj kémiai átalakításával oldható meg. Egy mol növényi 

olajat fémoxid katalizátor jelenlétében 240-260 ºC-on két mol polialkohollal, leginkább 

glicerinnel reagáltatnak. A folyamat neve alkoholízis, ami az alkohollal történı átalakításra 

utal, a hidrolízis analógiájára. Mivel az idealizált reakcióban három mól monoglicerid 

keletkezik, szokás az eljárást monoglicerid eljárásnak is nevezni.  

A valóságban nem tisztán monoglicerid képzıdik, hanem mono-, di- és triglicerid elegye, 

amely még reagálatlan glicerint is tartalmaz. Az összetevık aránya  az alkalmazott 

katalizátortól is függ. Ez kedvezıtlen az alkidgyanta móltömeg eloszlás reprodukálhatósága 

szempontjából. 

Az alkoholízis végbemenetelét az anyag alkoholos hígításával állapítják meg. 
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10.7.3. A zsírsavas eljárás elınyei és hátrányai a növényi olajos eljárással szemben 

Elınyök: 

nagyobb formulázási szabadság: bármely poliol vagy poliol keverék használható 

nincs szükség katalizátorra, ami csökkenti az oxidációval és az elszínezıdéssel kapcsolatos 

problémákat 

a folyamat jobban reprodukálható, a monoglicerid eljárás ismertetett bizonytalanságai miatt 

a mőgyanta móltömeg eloszlása jobban kézben tartható 
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Hátrányok: 

a zsírsavak korrozívabbak és tárolás közben hajlamosak az elszínezıdésre 

olvadáspontjuk többnyire magasabb, mint az olajoké, szobahımérsékleten félig szilárdak, 

felhasználás elıtt fel kell ıket olvasztani 

drágábbak. 

10.7.4.  A gyártási folyamat ellenırzése 

A legfontosabb paraméterek, amelyeket a reakció elırehaladása közben ellenırízni kell: a 

savszám  és a viszkozitás. 

A savszám kezdetben gyorsan csökken, a reakció vége felé lassan. Ezzel szemben a 

viszkozitás kezdetben lassan emelkedik, a reakció vége felé gyorsan. Ha nem állítják le a 

reakciót – hőtéssel – idıben, gélesedés is bekövetkezhet. 

 

 

10.9. ábra. A savszám változása a reakcióidı függvényében az alkidgyanta elıállítása közben 
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10.10.ábra. A viszkozitás változása a reakcióidı függvényében az alkidgyanta elıállítása 

közben 

 

10.11.ábra. A savszám változása a viszkozitás függvényében az alkidgyanta elıállítása 

közben 
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