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Bevezetés 

 

A petrolkémia a vegyipar elmúlt évtizedekben legdinamikusabban fejlıdı ágazata. A 

petrolkémiai technológiákkal elıállított termékek értékesítésének volumene 2009-ben 

világviszonylatban elérte az 5 ezermilliárd dollárt. Jelentıségét tovább növeli az a tény is, 

hogy szervesen kapcsolódik a ma még fı energiaellátónak számító olajiparhoz: ugyanis a 

petrolkémiai technológiák alapvetıen kıolaj-származékokat, ill. a kıolaj-termeléshez 

közvetlenül kapcsolódó gázokat (tehát gáz- és folyadék állapotú szénhidrogéneket) dolgoznak 

fel alapanyagként. Ezek a technológiák Európában, Észak-Amerikában és Ázsia bizonyos 

részein (fıként Japánban) a legelterjedtebbek, de az elmúlt években szinte követhetetlen 

mértékő fejlıdés indult meg Ázsia nagyobb országaiban (Kína és India) és a Közel-Keleten is. 

A közeljövıben Oroszország csatlakozása is várható a petrolkémiában leggyorsabban fejlıdı 

országok csoportjához. 

Magyarországon is találhatók olyan ipari létesítmények, melyekben ilyen technológiák 

mőködnek. A MOL Dunai Finomítójában (Százhalombatta) katalitikus krakkoló és reformáló 

berendezések, a Tiszai Vegyi Kombinát (TVK) telepén (Tiszaújvárosban) termikus krakkoló 

és polimerizáló üzemek mőködnek, a BorsodChem (BC) kazincbarcikai telepén pedig – 

többek között – PVC-t állítanak elı, ugyancsak petrolkémiai technológiával. 

A petrolkémiai technológiák többsége rendkívül bonyolult és komplex eljárás – ezek 

tökéletesítése, finomítása a mai napig is tart. A helyzetet tovább bonyolítja az a tény, hogy 

mind az alapanyagok, mind a termékek tőz- és robbanás-veszélyes szénhidrogének, ill. 

szénhidrogén-származékok, ami hatékony biztonsági és tőzvédelmi berendezések 

alkalmazását teszi szükségessé ezen eljárások ipari alkalmazásánál. Ezen túlmenıen, 

pontosabban ezeket is megelızıen kiemelten fontos az ott dolgozók és a gyárak 

környezetében élık egészségének védelme, valamint az emberi környezet megóvása a káros 

anyagoktól. Ma már törvényi elıírások szabályozzák mind az élet- és vagyon-biztonságot 

érintı, mind pedig a káros anyagok kibocsátásával járó ipari tevékenységet. Ezek a szabályok 

a jövıben várhatóan tovább fognak szigorodni. 

Az alább olvasható jegyzetben a szerzı nem törekedett és nem is törekedhetett a 

teljességre. Ugyanis egyetlen technológia részletes leírása is köteteket tenne ki. Pl. egy 

termikus krakkoló (pirolízis) üzem technológiai utasítása – ami alapján az ott üzemelık 

dolgoznak – is több ezer oldalas dokumentum. Ehhez még kapcsolódnak a más jellegő 

(munkavédelmi, tőzvédelmi, környezetvédelmi, stb.) utasítások. A mostani jegyzet 
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elkészítésének tehát elsıdleges célja az, hogy egy áttekintı képet adjon a legfontosabb 

petrolkémiai technológiákról, eljárásokról; ezen belül is elsısorban azokról, amelyek 

Magyarországon is megtalálhatók.  

Van egy másik cél is, amit a szerzı a jegyzet készítésénél szem elıtt tartott: szándéka 

szerint az ebben leírt ismeretek egyrészt segítik majd a rendszereket átlátó, összefüggéseket 

felismerı mérnöki gondolkodás kialakítását a hallgatókban, másrészt a gyakorlati, 

üzemeltetési ismeretek elsajátításával lerövidíthetı az a betanulási idı, amire minden kezdı 

mérnöknek szüksége van az egyetemet követı munkába álláskor. Ha ugyanis a mérnököt 

minél elıbb lehet fontos feladatokkal megbízni (értsd: rövidebb idı alatt tanult be), az 

nemcsak az ıt alkalmazó vállalat szempontjából elınyös, hanem hozzájárul az illetı egyéni 

céljainak gyorsabb eléréséhez is. Ezeknek a céloknak a megvalósításához kíván a szerzı 

hatékony, eredményes tanulást a tantárgyat felvevı minden hallgatónak.    
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1. Fejezet: A petrolkémiai technológia tárgya, a petrolkémiai 

eljárások csoportosítása 

 

A petrolkémiai technológiák csoportjába azokat az eljárásokat soroljuk, amelyek 

kıolajból, vagy a kıolaj valamilyen párlatából, származékából kémiai úton (értsd: kémiai 

reakció(k) ipari alkalmazásával) állítanak elı különbözı ipari termékeket. Ennek alapján nem 

petrolkémiai technológia a kıolaj atmoszférikus és vákuumban végzett desztillációja, mivel a 

forráspontok különbsége alapján történı szétválasztás nem kémiai, hanem fizikai folyamat. 

Petrolkémiai technológia viszont a polimerizáció, ahol általában kis szénatom-számú telítetlen 

szénhidrogénekbıl (olefinekbıl) állítanak elı óriási molekulákat (polimereket) a monomerek 

láncszerő kapcsolódásával – ez utóbbi viszont katalizátor jelenlétében lejátszódó kémiai 

folyamat, mert megváltozik a molekulák mérete, szerkezete is. 

A petrolkémiai technológiák csoportosítása több módon is lehetséges: pl. lehetnek 

termikus és katalitikus eljárások, lehetnek kis- és nagynyomású technológiák, de lehet ıket 

csoportosítani a céltermékek szerint is: pl. olefineket, vagy aromásokat elıállító technológiák. 

A könnyebb eligazodás kedvéért a jegyzetben azt a csoportosítást alkalmaztuk, amelyet az 

évtizedek alatt kialakult ipari gyakorlat is követ: vagyis a két fı csoportba a kıolaj-finomítók 

telephelyein mőködı (egyszerősítve: finomítói) technológiákat, ill. az azon kívülieket tettük. 

Ennek a felosztásnak nagyon egyszerő oka van: a finomítókban mőködı technológiákat 

ugyanis elsısorban motorhajtó anyagok elıállítása céljából hozták létre, míg a finomítókon 

kívüliek elsısorban mőanyagok gyártása céljából létesültek, külön petrolkémiai 

komplexumokban. A MOL Dunai Finomító, ill. a TVK a legjobb magyar példák erre a 

felosztásra. Ez a fajta csoportosítás még akkor is igaz, ha vannak olyan petrolkémiai 

komplexumok is, amelyek egy telepen mőködnek a finomítókkal (pl. a SLOVNAFT és az 

SPC Pozsonyban, Szlovákiában) és akkor is, ha ma már a petrolkémiai komplexumok nagy 

része valamelyik olajtársaság leányvállalata (mint pl. a TVK, a SLOVNAFT és az SPC is a 

MOL-csoporthoz tartozik). 

A finomítói technológiák ismertetésekor természetesen érinteni fogjuk a fizikai, vagyis 

a kémiai reakciók nélküli eljárásokat is annak érdekében, hogy a hallgató teljes képet kapjon 

egy kıolaj-finomító tevékenységérıl és képes legyen az eljárások csoportosítására, 

megkülönböztetésére. A legfontosabb kémiai eljárásokat fogjuk részletesebben is tárgyalni. A 

nem finomítói technológiák közül pedig elsısorban a monomereket elıállító, termikus és 

katalitikus folyamatokat, valamint a polimerizációt fogjuk részleteiben tárgyalni – az utóbbi 
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eljárások közül is elsısorban a polietilének (PE), a polipropilén (PP) és a poli-(vinil-klorid) 

(PVC) elıállítását ismertetjük részletesen. 

A különbözı eljárások bemutatása során nemcsak és nem elsısorban az elméleti 

ismeretek megszerzését tartjuk fontosnak, hanem a konkrét üzemeltetési feladatok 

megismerését is. Természetesen nem tudunk és nem is fogunk eltekinteni a különbözı 

folyamatok elvi (kémiai, kinetikai, matematikai, stb.) alapjainak ismertetésétıl sem – erre 

nemcsak az ismeretek teljessége miatt van szükség, hanem azért is, hogy betekintést kapjunk 

a folyamatok szabályzásának, optimalizálásának és modellezésének kérdéseibe is. Ezek nélkül 

ugyanis ma már nem képzelhetı el az igényes, rendszereket is átlátó és azok hatékony 

üzemeltetésére képes mérnöki tevékenység. A jegyzet olvasása során ennek okán fog a 

hallgató találkozni mind a legújabb tudományos eredményekre való hivatkozásokkal, mind 

pedig konkrét üzemeltetési utasításokkal. 

A jegyzet második részében pedig a folyamatokra általánosan érvényes üzemeltetési, 

karbantartási, biztonsági és környezetvédelmi, valamint gazdasági kérdéseket tárgyalunk. A 

termelı vállalatok többsége ugyanis ma már olyan szervezeti formában mőködik, hogy a 

technológiákat üzemeltetı mérnököknek szorosan együtt kell mőködniük az említett speciális 

területek szakembereivel is; sıt, minél több használható tudást kell szerezniük ezekrıl a 

területekrıl is, hiszen az üzemeltetés során gyakran kerülnek olyan döntési helyzetekbe, 

amikor csak a saját tudásukra, tapasztalataikra támaszkodhatnak.  

A jegyzet elkészítésénél a szerzı a „koncentrikus körök” elvét követte az oktatási 

anyag ismertetését illetıen. Ez azt jelenti, hogy elıször egy kisebb terjedelmő, átfogó kép 

kialakítására törekedett; ezt követıen került sor a technológiákról kialakult kép „élesítésére”, 

a részletek megismertetésére. Tulajdonképpen csak a harmadik kör az, ahol a különbözı 

eljárások részleteivel is megismerteti a hallgatót, beleértve az elméleti alapokat is. 

Mivel az ismertetett technológiák jelentıs része Magyarországon is megtalálható, a 

szerzı többször hivatkozik egy adott üzemben alkalmazott konkrét eljárásra. Ennek a 

lépésnek az a célja, hogy a végzett hallgató egy adott üzembe kerülve még gyorsabban el 

tudja sajátítani az ott alkalmazott technológiát – az egyetemen szerzett ismereteire 

támaszkodva.    

1.1. Kıolaj-finomítókban mőködı technológiák 

 

A finomítói eljárások nagyon egyszerő csoportosítását az alábbi táblázat tartalmazza: 
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                                      Kémiai 
         Fizikai 

         Termikus                Katalitikus 

Desztilláció 

Oldószeres kinyerések 

Propános aszfalt-mentesítés 

Oldószeres paraffin-mentesítés 

Keverés (blendelés) 

Viszkozitástörés 

Késleltetett (kamrás) 

kokszolás 

Flexi-kokszolás 

Hidrogénes kezelés 

Katalitikus reformálás 

Katalitikus krakkolás 

Hidro-krakkolás 

Katalitikus paraffin-mentesítés 

Alkilezés 

Polimerizáció 

Izomerizáció 

 

 

A világon mőködı több mint 600 olajfinomító évente közel 4000 millió tonna olajat dolgoz 

fel. Mőködésük célja kettıs: egyrészt üzemanyagokat állítanak elı a gépjármővek számára, 

másrészt alapanyagokat biztosítanak a vegyipar és a petrolkémia részére. A víztelenítést és a 

sótalanítást követıen a nyersolajat desztillációval különbözı párlatokra, un. frakciókra 

választják szét. Ezek a desztillátumok közvetlenül általában nem használhatók fel, mert nem 

elégítik ki a piaci követelményeket. Ahhoz pl., hogy motorbenzin legyen a benzinpárlatból és 

diesel-üzemanyag a gázolaj-párlatból, további eljárásoknak kell alávetni ıket. A 

motorbenzinnek el kell érnie legalább a 95-ös oktánszámot (a nyers benziné csak kb. 70) és a 

gázolajjal szemben támasztott piaci és környezetvédelmi követelmények is sokrétőek. A 

megfelelı minıség eléréséhez szükséges további eljárások lehetnek fizikaiak (általában ezek 

az egyszerőbbek és olcsóbbak), de lehetnek kémiaiak is. A motorbenzin oktánszáma pl. 

emelhetı adalékanyagok bekeverésével (pl. MTBE) is, de bizonyos esetekben szükség lehet 

katalitikus reformálási eljárások alkalmazására ahhoz, hogy a nyíltláncú parafinokat (ezek 

oktánszáma alacsony) elágazó láncúakká (ezek oktánszáma magas) alakítsuk át. Ez utóbbi 

eljárások természetesen petrolkémiai folyamatok, ahol katalizátor jelenlétében történik meg a 

parafinok izomerizációja.    

Egy másikfajta csoportosítás szerint a finomítói mőveletek és eljárások öt alapvetı részre 

oszthatók:  

- frakcionálás (desztilláció) – ahol a kıolajat atmoszférikus- és vákuumban történı 

desztillálással párlatokra (frakciókra) bontjuk; az elválasztás a forráspont-különbségek 

alapján történik 
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- konverziós folyamatok – amikor a szénhidrogén-molekulák szerkezetét/méretét 

kémiai eljárásokkal megváltoztatjuk; ezek az alábbiak: 

- hıbontás termikus vagy katalitikus krakkolással 

- egyesítés alkilezéssel vagy polimerizációval 

- átrendezés/módosítás izomerizációval vagy katalitikus reformálással 

- kezelési folyamatok – amikor a különbözı szénhidrogén-áramokat, vagy frakciókat  

 olyan kezelési folyamatoknak vetjük alá, amelyek során elérik a végtermék kívánt  

 tulajdonságait; ezek lehetnek fizikai (szárítás, víztelenítés, extrakció) vagy kémiai 

 (hidro-deszulfurizálás) folyamatok 

- blendelések, adalékolások – amelyek során a különbözı frakciók keverésével,  

adalékok hozzáadásával érjük el a végtermék kívánt minıségét 

- egyéb finomítói folyamatok – ebbe a kategóriába a hulladékok kezelésétıl kezdve a  

hőtıvíz-kezelésen át a szilárd kén kinyeréséig sok minden beletartozhat 

  

Ezeken kívül egy mai modern, komplex finomítóban vannak olyan folyamatok is, amelyek 

egyik fenti kategóriába sem sorolhatók be. Ilyenek pl. a biztonsági rendszerek (tüzivíz-

rendszer, fáklyarendszer, zaj- és szennyezıdés-jelzı rendszerek), minıségellenırzı-

rendszerek (laboratóriumok, process-analizátorok), gızfejlesztık és erımővek.   

Az alábbiakban megadjuk azoknak a folyamatoknak a rövid, általános leírását, amelyekkel a 

petrolkémiai technológiák ismertetése során nem, vagy csak hivatkozások alkalmával fogunk 

foglalkozni. 

 

0.) A finomítókban „nulladik ” lépésnek szoktuk nevezni a kıolajban lévı 

szennyezıdések eltávolítását. Ezeknek az eljárásoknak az elsıdleges célja az, hogy 

csökkentsék a korrózió mértékét, a berendezések dugulását (a szilárd szennyezıdések 

lerakódása következtében), a katalizátorok mérgezését, stb. a további folyamatok 

során. A kıolaj ugyanis gyakran tartalmaz vizet, szervetlen sókat és szuszpendált 

szilárd részecskéket is.  

 

A víztelenítés általában egyszerő ülepítéssel történik, nagyobb mérető ülepítı tartályokban. A 

víz, együtt a szilárd szennyezıdések nagy részével a tartály alján kiülepszik és le lehet üríteni. 

Természetesen nem a földre, hanem a jól körülhatárolt és kezelt szennyvízrendszerbe.  
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A sótalanítás már egy kicsit bonyolultabb: a két jellemzı eljárás a kémiai- és az 

elektrosztatikus sómentesítés – mindkét eljárás használ forró vizet és valamilyen extraháló 

anyagot. 

A kémiai sótalanítás során vizet és valamilyen emulzió-bontó anyagot adnak a nyersolajhoz, 

majd felmelegítik azt (vagy külsı főtéssel és/vagy maga a víz forró). A cél az, hogy a sók és 

egyéb szennyezıdések oldódjanak a vízben, vagy a víz megkösse azokat. A nyersolajat 

általában 65-180 °C-ra melegítik fel – az olaj egyensúlyi gıznyomásától függıen – azért, 

hogy csökkentsék a viszkozitását és a felületi feszültséget. 

Ezt követıen a vizes oldatot le lehet üríteni a szennyvízrendszerbe. Sok technológiában a 

vizet tisztítás után visszakeringetik a rendszerbe – ezzel nemcsak vizet, hanem energiát is meg 

lehet takarítani. Az elektrosztatikus sótalanítás során nagyfeszültségő villamos áramot 

vezetnek az olajba, hogy a szuszpendált vízrészecskék összegyőljenek a tartály alján és ott 

koncentrálódjanak. Emulzió-bontó vegyszert általában akkor adagolnak, ha az olaj nagyobb 

mennyiségő szuszpendált szilárd részecskét is tartalmaz. 

Mindkét eljárásban alkalmaznak más vegyszereket is; ammóniát pl. a korróziós hatások 

csökkentése miatt adagolnak, lúgot, vagy savat pedig a mosóvíz pH-jának beállítására. 

Az 1. ábra a víztelenítı és sótalanító tartályokat mutatja. 

 

 
1. ábra: Víztelenítı és sótalanító tartályok 

 
1.) Az elsı „igazi” finomítási lépés a kıolaj atmoszférikus desztillációja. 

 

A desztilláció egy olyan fizikai folyamat, ahol két vagy több anyag gáz és/vagy folyadék 

elegyét azok forráspontjának különbsége alapján választjuk szét komponenseire, vagy más 

összetételő elegyekre. Az utóbbit azért fontos hangsúlyozni, mert a kıolaj is egy 

szénhidrogén-elegy melynek párlatai is más-más forráspont-tartományú elegyek. A 

desztilláció paramétereit úgy szabályozzák, hogy az adott komponenst vagy elegyet a kívánt 
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tisztaságban/minıségben lehessen kinyerni. A folyamat során hıbevitelt és hıelvonást 

egyaránt alkalmazunk, ahogy azt az alábbi egyszerő rajzon (2. ábra) szemléltetjük.  

  

2. ábra: A desztilláció elve  

 
A folyamat tehát abból áll, hogy a szétválasztani kívánt elegyet felmelegítjük egy olyan 

hımérsékletre, ahol az elegy alacsonyabb forráspontú alkotórészei elpárolognak – ezt 

követıen, lehőtés után tiszta állapotban kinyerhetık. Mivel az eredeti elegy az illékonyabb 

komponenseket „elvesztette”, annak forráspontja ezt követıen magasabb lesz. 

A desztilláció a leggyakrabban használt szétválasztási technika. Sajnos a felmelegítés és a 

hőtés során rengeteg energiát használ fel, ami az összes üzemeltetési költség mintegy felét 

teszi ki. A desztilláció az ipari gyakorlatban általában desztilláló kolonnákban (használatos 

még az oszlop, vagy a torony elnevezés is) történik, melyek üzeme lehet szakaszos, vagy 

folyamatos. Az elıbbi azt jelenti, hogy a kolonnát feltöltik egy adag szétválasztandó 

anyaggal, majd desztillálják azt. Amikor elérik a kívánt termék mennyiségét és minıségét, a 

folyamatot befejezik. Tisztítási és egyéb mőveleteket követıen kezdıdhet a következı adag 

szétválasztása. Ezek az eljárások ritkák, többnyire a gyógyszeriparban használatosak. 

Az utóbbi, tehát a folyamatos üzemben mind a betáplálás, mind a termékek elvétele 

folyamatosan történik egyenletes, szabályozott ütemben. Az ipari gyakorlatban ezzel lehet 

inkább találkozni – nem ritkák a több száz tonna per óra betáplálású kolonnák.  

A folyamatos üzemő kolonnákat többfajta módon lehet csoportosítani: 

a.) a szétválasztott alapanyag természete szerint lehetnek 

 - a kétkomponenső elegyeket szétválasztó un. bináris, vagy splitter kolonnák 

 - a többkomponenső elegyeket szétválasztók 

b.) ha a szétválasztandó anyaghoz valamilyen szétválasztást segítı, segédanyagot adagolnak 

 - extraktív desztilláció, amikor az adalékanyag a kolonna fenéktermékében található 

 - azeotróp desztilláció, amikor az adalékanyag a fejtermékben jelenik meg 
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c.) a kolonnák belsı szerkezete szerint lehetnek 

 - tányéros vagy tálcás kolonnák – különbözı típusú tányérokkal 

 - töltetes kolonnák (a töltet a gız- és a folyadék-fázis jobb érintkezését segíti)  

Az alábbi ábrán (3. ábra) a folyamatos üzemő desztilláló oszlop mőködési elve látható. A 

kondenzátor általában egy csıköteges hıcserélı, ami a fejterméket hőti (kondenzáltatja) le. 

Hasonló szerkezető berendezés a kiforraló is, csak ott általában az anyagáram felfőtése a 

feladat annak érdekében, hogy a könnyebb komponensek visszajussanak a kolonnába. 

 

3. ábra: A folyamatos üzemő desztilláló oszlop mőködése 

 
Ahogyan az elızıekben említettük, a finomítókban a „nulladik” lépés a tisztítás, az elsı lépés 

elsı része pedig a kıolaj atmoszférikus desztillációja. Ebben a lépésben az olajat különbözı 

frakciókra, párlatokra választják szét úgy, hogy egy csıkemencében felmelegítik 340-370 °C-

ra, majd bevezetik egy függıleges hengerő, tálcákkal ellátott kolonnába. A hımérsékletet 

azért nem célszerő ennél magasabbra emelni, mert e fölött már elkezdıdhet az olaj bizonyos 

komponenseinek termikus bomlása, krakkolása. A toronyban a legnehezebb frakciók 

kivételével a szénhidrogének gız halmazállapotba kerülnek és felfelé áramlanak a toronyban. 

A nehezebb frakciók pedig a kolonna fenekén győlnek össze. A toronyban felfelé haladva a 

hımérséklet csökken és a különbözı párlatok ennek megfelelıen kondenzálódnak és vezetik 

el ıket a toronyból. Az atmoszférikus desztilláló oszlop mőködését és termékek eloszlását a 4. 

ábra szemlélteti. 
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4. ábra: Az atmoszférikus desztilláció elvi ábrája 

 
Az elsı lépés második része az atmoszférikus desztilláció maradékának vákuumban történı 

desztillációja. A desztillációt azért kell vákuumban végezni, mert atmoszférikus nyomáson – 

és azon a hımérsékleten, amire az elegyet fel kellene hevíteni – megindulna bizonyos 

szénhidrogének krakkolódása, bomlása. A folyamat rendszerint egy vagy több vákuum-

desztilláló toronyban megy végbe. Ezeknek az oszlopoknak mind a szerkezeti anyaga, mind a 

belsı szerkezete jelentısen különbözik az atmoszférikus tornyokétól. A palást átmérıje 

nagyobb, szerkezete szilárdabb és belsejében tányérok helyett inkább tölteteket használnak. 

Amennyiben a vákuum-desztilláció kétlépcsıs, az elsı lépcsıben nehéz gázolajokat és 

kenıolajokat nyernek ki; a második lépcsıben pedig azt az atmoszférikus- és vákuum-

maradékot dolgozzák fel, amelyek nem alkalmasak kenıolajok kinyerésére. A kinyert 

vákuum-gázolajok általában a katalitikus krakkolás alapanyagai. Ez utóbbi eljárást a 

szakirodalom FCC néven jelöli, ami a fluidágyas katalitikus krakkolás angol rövidítésébıl 

származik. Egy modern finomító többlépcsıs desztilláló rendszere az alábbi ábrán (5. ábra) 

látható. 
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5. ábra: Egy finomító többlépcsıs desztilláló rendszere 

Ahhoz, hogy a nehéz maradékok további feldolgozása során csökkenteni tudjuk a 

kokszképzıdést, ki kell vonnunk belılük az arra hajlamos aromás vegyületeket, vagyis az 

aszfalténeket. Erre nagyon alkalmas oldószer a folyékony propán, de gyakran használnak 

butánt vagy pentánt is. A folyamat egy aszfalt-mentesítı toronyban történik, ahová 

ellenáramban vezetik be az oldószert és a nehéz maradékot. Az oldószer kioldja a nem aromás 

(parafin) szénhidrogéneket, mert az aromások nem oldódnak benne. A maradék aszfalt 

további feldolgozásra – általában kokszgyártásra – kerül.  

A desztillációkat követıen a kapott termékeket, párlatokat vagy fizikai, vagy kémiai úton 

alakítják végtermékekké. A petrolkémia tárgya tehát tulajdonképpen nem más, mint a 

desztillációk során nyert frakciók kémiai úton történı feldolgozása. Ezeket takarja a finomítói 

eljárások második lépése. 

 

2.) Termikus és katalitikus folyamatok 

 

Ezen belül több folyamattal is megismerkedünk – nem feltétlenül a címben említett 

sorrendben, hanem azok ipari jelentısége, fontossága szerint. Az anyag következı fejezetei 
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tehát ezeket az eljárásokat tárgyalják több-kevesebb részletességgel attól függıen, hogy azok 

ipari alkalmazása mennyire elterjedt. Fontos szempont az is, hogy ezek közül az eljárások 

közül melyek találhatók meg Magyarországon is, vagyis amelyekkel a leendı mérnököknek 

nagyobb esélyük lesz a gyakorlatban is találkozni. 

1.1.1. A fluidágyas katalitikus krakkolás 

A katalitikus krakkolási eljárások fı célja a finomítókban az üzemanyagok (elsısorban a 

motorbenzin) mennyiségének növelése. Az eljárások jellemzı alapanyaga a vákuum-gázolaj, 

de lehetnek más nehéz vákuum-frakciók is. 

A szénhidrogén-molekulák krakkolása (tördelése) katalizátor jelenlétében történik, amikor is 

un. közbensı termékként karbo-kationok (pozitív töltéső szénhidrogén-ionok) képzıdnek; a 

képzıdést a katalizátor savas jellege idézi elı. 

A szén-szén (C-C) kötések törésein kívül az alábbi reakció-típusok, ill. reakció-csoportok 

játszódnak le a folyamat során: 

- izomerizáció (a molekulák „ átrendezıdése”) 

- proton-átadás és proton-átvétel 

- alkilezés (a molekulákhoz kisebb alkil-gyökök – metil, vagy etil – csatlakoznak) 

- polimerizáció 

- ciklizálódás (győrős szénhidrogének kialakulása) és kondenzáció (többnyire többgyőrős  

  aromások képzıdése) 

A katalitikus krakkolás tehát inter-molekuláris és intra-molekuláris reakciók komplex 

rendszerét foglalja magában. 

A koksz képzıdése – mint másodlagos, nem kívánt reakciók összessége – a folyamat 

természetes velejárója. A képzıdött koksz csökkenti a katalizátor aktivitását, ezért arról el kell 

távolítani. Ez utóbbi folyamatot nevezzük a katalizátor regenerálásának. 

A katalitikus krakkolás volt az elsı olyan ipari mérető eljárás, ahol fluidizált állapotú 

katalizátort alkalmaztak. Az eljárás rövidített neve – FCC – innen ered, pontosabban annak 

angol rövidítésébıl (Fluid Catalytic Cracking). Ma már ugyan alkalmaznak más típusú 

reaktorokat is, de az eljárás neve megmaradt. Az erre az eljárásra épülı ipari kapacitás a 

világon ma már túllépte az 500 millió tonna/év értéket.  

A folyamatot az alábbi fıbb lépések jellemzik: 

- az alapanyagot (általában vákuum-gázolaj) finomra ırölt katalizátor jelenlétében 

krakkolják;  

- a katalizátort a felfelé áramló alapanyag gızei tartják fluidizált (lebegı) állapotban 
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- az FCC rendszer alapvetıen három fı részbıl áll: a reaktor, a regenerátor és a 

frakcionáló-szekció (ez utóbbi a bontott gázok szétválasztására szolgál) 

- a katalizátor folyamatosan cirkulál a reaktor és a regenerátor között – az utóbbiban 

levegıvel égetik le a rárakódott kokszot a katalizátor felületérıl 

- az elımelegített alapanyag a reaktorban találkozik a regenerált, forró katalizátorral, 

elgızölög, majd lejátszódnak a bomlási reakciók – a reaktor hımérséklete 490-540°C, 

az alapanyag minıségétıl függıen  

- a reaktorban lévı nyomás 0,7-2 bar között van 

- mind a reaktor, mind a regenerátor felsı terében ciklonok vannak elhelyezve, amelyek 

leválasztják a krakkolt gázokból a szilárd katalizátor-részecskéket (ezeket a felfelé 

áramló gázok a fluid-ágyból természetes módon sodornak magukkal)  

- a bontott gázokat a specifikációban meghatározott frakciókra választják szét – a 

legfontosabb ezek közül a motorbenzin-komponens, de pl. jelentıs mennyiségő 

propilén is képzıdik, ami a polipropilén (PP) mőanyag monomere 

- a regenerált katalizátor mennyisége lassan, de folyamatosan fogy (a gázok által történı 

elhordások miatt), ezért az idıközönként frissel pótolják 

A folyamat elvi kapcsolási vázlatát a 6. ábra mutatja. 

Az eljárás lényege röviden úgy foglalható össze, hogy a katalizátor segítségével bontott 

gázokat frakciókra (párlatokra), ill. bizonyos esetekben komponensekre (mint pl. a 

polimerizációs tisztaságú propilén) választják szét. A regenerálás során képzıdı forró 

füstgázok hıjét pedig gızfejlesztéshez hasznosítják. A képzıdı propánt és más gáz 

halmazállapotú szénhidrogéneket pedig általában főtıgázként használják fel. 
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6. ábra: Az FCC folyamatának elvi kapcsolási vázlata 

1.1.2. A kamrás (késleltetett) kokszolás 

A kamrás kokszolási eljárásokban a finomítókban képzıdı un. nehéz maradékokat használják 

alapanyagként. A cél itt általában kettıs: egyrészt ipari kokszot állítanak elı, másrészt olyan 

termékek is keletkeznek (gáz és folyadék halmazállapotban egyaránt), amik vagy 

üzemanyagként, vagy főtıanyagként hasznosíthatók. Az ipari kokszot pedig általában 

elektródaként használják az ipari elektrolízisek során. 

A képzıdött koksz nem más, mint a szinte összes hidrogénjét elveszítı maradék 

szénhidrogén, ami szilárd halmazállapotba kerül a mintegy 24 órás kokszosodási folyamat 

végén. Megjelenési formáját tekintve a képzıdött koksz lehet szivacsos, tőszerő vagy 

méhlepény formájú. A megjelenési forma általában a reakció körülményeitıl (hımérséklet, 

nyomás) és az alapanyag fajtájától függ.  

A kokszolásra szánt anyagot a kokszoló kamrákba vezetik, ahol adott hımérsékleten és 

nyomáson, megfelelıen hosszú reakció-idıvel képzıdik a koksz. Az egyéb termékeket a 

kamrából az eljárás során folyamatosan elvezetik. Egy adott eljárásban általában legalább két 

kamrát alkalmaznak, de gyakori a 3-4 kamrás kokszoló is. A reakcióidı leteltével a kamrát 

leválasztják a rendszerrıl és az alapanyagot egy másik kamrába kezdik betáplálni. A 

leválasztott kamrából a kokszot mechanikusan ürítik le, többnyire nagynyomású vízsugárral 

„vágják szét” szállítható, kiszerelhetı formába. 
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A folyamat egyszerősített kapcsolási vázlatát a 7. ábra tartalmazza. 

 

7. ábra: A késleltetett kokszolás kapcsolási vázlata 

 
Az alapanyagot a frakcionálóba táplálják be, amelynek a fenékterméke kerül be a kokszoló 

kamrákba egy csıkemencén keresztül, ahol 440-500 °C-ra hevítik fel. A kamrákban a nyomás 

2-5 bar között változik, az alapanyagtól függıen. A tartózkodási idı nagyon hosszú (kb. 24 

óra) annak érdekében, hogy az összes könnyő termék eltávozhasson az alapanyag bontása 

során. Az illékonyabb termékeket egy frakcionáló oszlopba vezetik, ahonnan a gázokat, az un. 

stabilizálatlan benzint és a gázolaj külön termékekként vezetik el. A kolonna fenekén távozó 

legnehezebb frakció kerül vissza a kokszoló kamrába egy kemencén keresztül, ahol felhevítik 

a kokszolási folyamat hımérsékletére. 

Miután a koksz a kamrában elért egy adott szintet, az alapanyagot átváltják egy másik 

kamrára, az elıtte üzemben lévıt pedig leválasztják a rendszerrıl. A megtelt kamrából elıször 

gızzel ki kell sztrippelni a benne maradt gázokat (könnyebb szénhidrogének), majd a benne 

lévı kokszot le kell hőteni és mechanikusan el kell a kamrából távolítani. Ez általában 

nagynyomású vízsugárral történik. A kamrából kiürített kokszot ezután megfelelı méretre kell 

vágni (darálóval vagy forgó késsel), hogy csomagolni és szállítani lehessen. 

A keletkezett kokszot részben tüzelıanyagként (az iparban pl. a kohászat), részben pedig ipari 

elektródaként használják fel az elektrolízist alkalmazó technológiáknál. Ahogy az elızıekben 

már említettük, a koksz szerkezete – az alapanyagtól függıen többfajta lehet. A tőszerő és a 
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szivacsszerő koksz szerkezetét a 8. ábra mutatja. Magyarországon a Dunai Finomítóban 

(DUFI, Százhalombatta) található kokszoló üzem a MOL tulajdonában és fı telephelyén. 

A kokszolási eljárások terjedése az utóbbi évtizedekben gyakorlatilag megállt. Ennek oka 

egyrészt a fémkohászat válsága, másrészt az, hogy az eljárás során magas az egészségügyi 

kockázat a szabadba és az emberi szervezetbe kerülhetı por és gázok miatt.  

 

8. ábra: A tőszerő és a szivacsos koksz szerkezete 

1.1.3. A katalitikus reformálás 

A katalitikus reformálás egy nagyon fontos folyamat a magas oktánszámú benzinek 

elıállításához. Ennek során az alacsony oktánszámú, un. nyers benzineket alakítják át 

üzemanyaggá. Az eljárás során alkalmaznak fizikai folyamatokat is (pl. a blendelés), de a fı 

lépés a katalizátorok jelenlétében lejátszódó izomerizáció. Ezzel párhuzamosan lejátszódnak 

krakkolási, dehidrogénezési, polimerizációs és egyéb reakciók is, de fıként az egyenes 

szénláncú parafinok alakulnak át elágazó láncúakká, vagyis izomerizálódnak. 

Az eljárás során keletkeznek olyan értékes aromás vegyületek is (benzol, toluol, xilol – 

győjtınevőkön: BTX), melyeket ki lehet nyerni és a petrolkémia más folyamataiban fel lehet 

használni. Egy részük a benzinben marad, mert az aromások is növelik az oktánszámot. A 

folyamat során hidrogén is képzıdik, melyet általában a finomítókon belül fel is használnak a 

különbözı hidrogénezési folyamatokban (pl. kénmentesítés, acetilén-mentesítés, stb.). 

A katalitikus reformálás folyamata általában egy reaktor-rendszerbıl és egy termék-

visszanyerı rendszerbıl tevıdik össze. A reaktor-rendszerhez tartozik egy betáp-elıkészítı 

szekció is, amely egy hidrogénes kezelésbıl és egy desztillációból áll. 

A reaktor-rendszerekben általában platina (Pt) alapú katalizátort alkalmaznak, ami 

kombinálva lehet más nemesfémekkel is, mint pl. a rénium. Gyakoriak a kétfémes (bimetál) 

katalizátor-rendszerek is. Ezek a folyamatok általában a „Platforming”, „Powerforming”, 

„Ultraforming” vagy „Thermoform” kereskedelmi néven ismertek. 
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Egyes eljárások alacsony (3-13 bar) nyomást, mások magas (70 bar fölötti) nyomást 

alkalmaznak. Bizonyos folyamatokban a katalizátort folyamatosan regenerálják (az egyik 

reaktor üzemben van, a másikban regenerálják a katalizátort), más esetekben a regenerálásra 

csak a nagyjavítás során kerül sor. 

A „Platforming” eljárásban pl. az elsı lépés a benzin elıkészítése. Ennek során eltávolítják 

belıle a szennyezıdéseket, hogy csökkentsék a katalizátor mérgezésének és degradálódásának 

veszélyét. Ezután a benzin alapanyaghoz hidrogént kevernek, az elegyet elgızölögtetik és 

átnyomják egy sor kemence-reaktor rendszeren, ahol a reaktorban lévı katalizátor platina-

alapú. Az utolsó reaktorból kijövı anyagáramot lehőtik, majd az egy szeparátorba kerül. A 

hidrogénben gazdag gáz a szeparátor fejébıl visszakering a folyamat elejére, a benzinbe 

keveréshez (természetesen üzem közben fogy belıle, amit frissel kell pótolni). 

A szeparátor aljáról a folyadék termék egy frakcionálóba kerül (stabilizáló kolonnának is 

nevezik), aminek a fejterméke a bután és a könnyebb szénhidrogének, a fenéktermék pedig az 

un. reformátum, vagyis a stabilizált, magas oktánszámú benzin. A folyamat elvi kapcsolási 

vázlatát a 9. ábra mutatja. 

 

9. ábra: A katalitikus reformálás folyamatának kapcsolási vázlata 

1.2. A petrolkémiai komplexumokban mőködı technológiák 

Ahogy a bevezetıben már említettük, a petrolkémiai komplexumokban mőködı 

technológiákat elsısorban mőanyagok elıállítása céljából hozták létre. Ebben a fejezetben az 
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ilyen technológiákat csak fı vonalaikban ismertetjük – a technológiák részletes leírását a 7. 

fejezet fogja tartalmazni. A technológiai folyamatok részletesebb leírása mellett a 7. 

fejezetben lesznek megtalálhatók azok az elméleti (elsısorban kémiai és kinetikai) alapok is, 

amelyek megismerése nélkül az adott technológiai folyamat nem lenne érthetı és követhetı. 

1.2.1. A termikus krakkolás (pirolízis) 

A szénhidrogének termikus krakkolása (pirolízise) a petrolkémiai technológiák egyik alap-

folyamatának számít. Ezzel állítjuk elı ugyanis a mőanyaggyártáshoz szükséges alapanyagok 

– más néven monomerek – döntı részét. A világon ma már több száz ilyen létesítmény van, 

etiléntermelı-kapacitásuk meghaladja az évi 25 millió tonnát. Az Európai Unióban 57 ilyen 

gyár van, ebbıl Magyarországon kettı – mindkettı Tiszaújvárosban, a TVK (MOL Csoport) 

területén.  

Bár a kıolaj desztillációja több mint 250 éves múltra tekint vissza, a szénhidrogének 

hıbontásával alig 80 éve kezdtek el foglalkozni a kutatók. Ma már elmondhatjuk, hogy a 

pirolízis folyamatát igen nagy részletességgel ismerjük – tudnunk kell azonban azt is, hogy ez 

a folyamat, a kémia és a matematika nyelvére lefordítva, az ismert legbonyolultabb kinetikai-

matematikai rendszerek egyike. A pirolizáló reaktorokban (kemencékben) 50-3000 reakció 

játszódik le egymást követıen és/vagy párhuzamosan, az alapanyag típusától függıen. Az 

alapanyagok széles skálája az etántól a gázolajig terjed, de ma már épülnek üzemek földgáz 

(metán) és nehéz frakciók feldolgozására is. Az alapanyagokhoz hasonlóan a termikus 

krakkolás során nyert termékek skálája is igen széles: a két fıtermék, az etilén és propilén 

mellett a hidrogéntıl a nehéz kátrányokig sokfajta termék keletkezik. A nulla maradék elve 

alapján minden terméket hasznosítanak valamilyen úton-módon. Egyetlen kivétel a reaktor 

csöveinek falára rakódott koksz, amit csak leégetéssel lehet eltávolítani, vagyis a levegıbe 

kerülı füstgáz lesz belıle.  

Sajnos nemcsak a folyamat elmélete nagyon összetett és bonyolult, hanem az alkalmazott 

ipari technológia is. Egy olefingyártó létesítmény több száz gépbıl és berendezésbıl, több 

ezer km csıvezetékbıl áll; az alkalmazott hımérsékletek a -150°C-tól a +1200°C-ig 

terjednek. Az ilyen gyárak csak a legszigorúbb biztonsági és környezetvédelmi elıírások 

betartása mellett üzemeltethetık: az itt elıforduló anyagok többsége ugyanis tőz- és robbanás-

veszélyes szénhidrogén. Kiemelten fontos tehát az ott dolgozók, valamint a környezetben élık 

biztonságának, egészségének megóvása – az üzemeltetési és biztonsági elıírásokat minden 

körülmények között be kell tartani. Az ilyen munkahelyen – és ez a petrolkémia egész 

területére érvényes – csak munkájuk iránt teljes felelısséggel viselkedı embereknek szabad 
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dolgozniuk, akiknek folyamatos képzésben, ismeretbıvítésben kell részesülniük; állandó 

egészségügyi felügyelet mellett. A következı képen (10. ábra) két, egymás melletti pirolízis 

kemence látható – kívülrıl nézve „békésnek” tőnek; semmi nem utal arra, hogy a tőzterükben 

1200 °C-os hımérséklet teszi próbára az acélcsövek és a tőzálló falazat ellenálló képességét. 

 

10. ábra: Olefingyári pirolízis kemencék látképe 

Az olefingyártás technológiája azon alapul, hogy a nagyobb szénatom-számú telített 

szénhidrogének magas hımérsékleten kisebb molekulákra hasadnak szét, miközben 

dehidrogénezıdés és egyéb bonyolult reakciók játszódnak le. A hıbontás (pirolízis) során 

jelentıs mennyiségő telítetlen szénhidrogén keletkezik. 

A vegyipari benzin és atmoszférikus gázolaj (AGO) alapanyagokon kívül pirolizálásra kerül a 

technológiai folyamat során keletkezett etán és propán, valamint a C4-C5 frakció is. Emellett 

természetesen más vásárolt alapanyagokat (propán, PB, LPG, butánok, pentánok, stb.) is lehet 

és szoktak is bontani. Az alapanyagok fajtái a világon régiónként változnak attól függıen, 

hogy mi áll rendelkezésre. Ahol finomítók mőködnek, ott biztosan áll rendelkezésre vegyipari 

benzin és gázolaj is, de gáznemő alapanyagokkal is lehet számolni. Vannak olyan helyek, 

ahol nagy mennyiségő etán áll rendelkezésre (Észak-Amerika, Közel-Kelet, Kína) csak ki kell 

termelni a földbıl. 

A 11. ábrán a világ különbözı részein feldolgozott pirolízis-alapanyagok szerkezete látható. 

Az ábra szerint Európa, Japán és Kelet-Ázsia nagyrészt a finomítókból kapott benzin és 
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gázolaj bontására kényszerül, mert nincsenek etán-mezıi – ellentétben Amerikával és a 

Közel-Kelettel. 

 

11. ábra: A pirolízis-alapanyagok megoszlása régiók szerint 

A hıbontás a pirolízis kemencékben megy végbe, amelyekbıl a reakcióelegy – az 

alapanyagtól függıen – 820-870°C-on lép ki. A gázolajat alacsonyabb, a gázokat magasabb 

hımérsékleten kell bontani. Az alapanyaghoz technológiai gızt, vagy más néven „hígítógızt” 

adagolnak a kokszképzıdés mértékének csökkentésére. Ezen a hıfokon ugyanis már 

lejátszódik a szénhidrogének teljes dehidrogénezıdése is és a képzıdı koksz lerakódik a 

kemence csöveinek belsı falára. Ez pedig jelentısen lerontja a hıátadást a kemencében. 

A kemencék rendkívül bonyolult szerkezető berendezések, de az alábbi fı részek pontosan 

elkülöníthetık: 

- konvekciós zóna (itt keveredik az alapanyag a gızzel és a forró füstgázok melegítik fel az 

  elegyet a pirolízis kezdetének hımérsékletéig) 

- radiációs zóna (itt játszódnak le a hıbontási és más reakciók és keletkeznek a céltermékek és 

  az ikertermékek is) 

- gázhőtés-gızfejlesztés (a forró bontott gázokat itt hőtik le és a hıjükkel gızt fejlesztenek a  

  turbó-kompresszorok meghajtásához) 

- tüzelı berendezések (ezek a kemence falába és padozatába elhelyezett gázégık, amik a  

  radiációs zónában felfőtik a reakció-elegyet) 

Természetesen a kemencének vannak más fontos részei is, mint pl. a szabályzó- és biztonsági-

berendezések, de ezek összehangoltan, a kemence minden részének mőködését felügyelik. 



 - 25 -

Nem hiányoznak a korszerő folyamatirányító számítógépek sem, amelyek a folyamatos 

felügyelet mellett biztosítják a berendezések optimális, a lehetı leggazdaságosabb üzemét. 

A pirogázt a nemkívánatos további reakciók (másodlagos reakciók) befagyasztása céljából 

gyorsan le kell hőteni, amit elsı lépésben a gázhőtı-gızfejlesztı részhez tartozó kvencshőtık 

(kvencskazánok) végeznek el, miközben nagynyomású telített gız termelıdik. Ezek a hőtık 

csıköteges hıcserélık, amelyekben a gázok a csövekben áramlik, a gız pedig a köpenytérben 

fejlıdik nagynyomású, ionmentes kazántápvízbıl. A pirogáz hıfoka a kvencshőtık 

tisztaságától függıen 350-600 oC-ra áll be, majd a hımérsékletet a kemencénkénti direkt 

kvencsolaj (a bontás során képzıdı, aromásokat tartalmazó kátrányszerő olaj) 

befecskendezéssel ~180 oC-ra kell beállítani. Ezután egy győjtıvezetéken (ahol az összes 

kemence bontott gázai összegyőlnek) keresztül a pirogáz az olajos mosókolonnába kerül. Itt a 

gázt a kaszkád tányéros részen az oldalrefluxként - szőrés és hőtés után - feladott 

kvencsolajjal, majd a buboréksapkás tányérokkal ellátott felsı részen pirobenzinnel 

(ugyancsak a bontás során keletkezı benzin-frakció) 100 oC-ra hőtik vissza. A kolonna 

(mosóoszlop) fenékhımérséklete ~165 oC. A hőtések során keletkezı, a fenéken összegyőlı 

olajfelesleg egy részét a hıértékesítı kazánban eltüzelik, másik részét pedig alapanyagként a 

koromgyárba adják át (a kvencsolaj kiváló koromgyártási alapanyag), esetleg tárolják. 

 A pirogáz további hőtés céljából a vizes mosóoszlopba kerül. Az oszlop közepén 

kaszkád tányéros, felül töltetes kivitelő, ahol a hőtést az oldal-és fejrefluxként feladott hőtött 

cirkuláltatott mosóvíz biztosítja. A kolonna fejhımérséklete ~30 oC, fenékhımérséklete ~80 
oC. A pirogáz visszahőtésével együtt az oszlopban lekondenzálódik a gázban lévı 

benzinkomponensek egy része, és a technológiai gız túlnyomó része. Az oszlop alján 

összegyőlt benzin-víz keveréket egy háromlépcsıs elválasztás során különítik el. A benzin 

egy része képezi az olajos mosóoszlop fejrefluxát, a felesleg további feldolgozásra a 

pirobenzin feldolgozó egységbe kerül. A víz egy része a cirkuláltatott mosóvíz, a feleslegbıl 

sztrippelés és hıcserék után ismét technológiai gızt állítanak elı, melyet a hıhasznosító 

kazánban történı túlhevítés után a kemencékhez vezetnek. A kolonna fején távozó pirogáz a 

Gázszétválasztó Üzembe kerül. 

 A gyár technológiájából adódóan jelentıs mennyiségő gáz és folyékony 

halmazállapotú főtıanyag, telített gız, magas hımérséklető füstgáz keletkezik, melyek 

lehetıvé teszik egy kettıshuzamú, membránfalas, gıztúlhevítésre alkalmas hıhasznosító 

kazán üzemeltetését. Ebbıl adódóan a nagyteljesítményő forgógépek meghajtása 

gızturbinával történik, ezért a gyár villamos energia igénye viszonylag alacsony és nagyobb 

az üzembiztonság. A gıztermeléshez szükséges ionmentes kazántápvizet a tápvízelıkészítı 
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rendszeren (vízlágyító) állítják elı. Az üzem feladata még a technológiai folyamat különbözı 

pontjain felmerülı hőtési igényeknek a recirkulációs hőtıvízrendszer üzemeltetésével történı 

kielégítése. 

Természetes dolog az, hogy az ilyen bonyolult technológiák a világon mőködı sok gyárban 

nem teljesen egyformák. Öt olyan un. világcég van, akik saját szabadalmuk alapján 

forgalmazzák a termikus krakkolási eljárásokat. Közöttük a német LINDE neve bizonyára 

mindenkinek ismerıs. A TVK-nál mőködı két olefingyárnak is ık a licencadói.  

Az eljárások különbözhetnek a kemencék felépítésében is, de leginkább a szétválasztó 

rendszerek felépítésében vannak különbségek. Pl. ahol nehezebb alapanyagot dolgoznak fel 

(gázolajat), ott a keletkezı termékeknél is nagyobb lesz a nehezebb frakciók (kátrány, 

pirobenzin) aránya. A könnyebb alapanyagok (gázok: etán, propán) feldolgozása esetén pedig 

a könnyebb termékek (metán, etilén) aránya lesz magasabb. 

Az olefingyárakat eleinte kifejezetten az etilén elıállítására tervezték és építették fel; a többi 

keletkezı anyagot (propilén, C4-frakció, pirobenzin, kátrány) melléktermékeknek tekintették. 

Nem sokkal késıbb, a polipropilén-elıállítási technológiák kifejlesztésével a propilén neve 

„ikertermék” lett, de a többi neve maradt melléktermék. Ma már minden terméket 

hasznosítanak: a pirobenzinbıl oktánszám-javító komponenseket vonnak ki, a C4-frakcióbó a 

mőkaucsuk elıállításához szükséges butadiént, a kátrányt pedig ipari korom gyártására 

használják. A mai osztályozás szerint tehát az etilén és a propilén a fıtermékek, a többiek 

neve pedig: ikertermékek. Nem lényegtelen az sem, hogy ma a butadién ára magasabb a 

világpiacon, mint a fıtermék etiléné! Fontos tehát mindig szem elıtt tartanunk a világpiac 

igényeinek változásait: az üzemelı olefingyárak mőködését mindig ezekhez az igényekhez 

igazodva kell alakítani. A 12. ábrán a TVK Olefin 2 üzemének sematikus alapanyag- és 

termék-szerkezete látható, a legfontosabb energiafajtákkal egyetemben.    
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12. ábra: A TVK Olefin 2 üzemének sematikus felépítése 

1.2.2. A polimerek elıállítása – általános rész 

Mielıtt a polimerek elıállításának tanulmányozását elkezdenénk, néhány alapvetı fogalmat 

kell értelmezzünk. Szigorúan véve a polimer egy olyan anyag, amely ismétlıdı egységekbıl 

álló makromolekulák halmaza. Gyakorlatban a makromolekula és a polimer kifejezést 

szinonimaként használjuk, de legyünk tudatában annak, hogy a makromolekula kifejezés 

egyedi molekulára vonatkozik. A makromolekulákat monomerekbıl állítjuk elı, és a 

képzıdési reakciót polimerizációnak nevezzük. Például etilén monomer polimerizációjával 

állítjuk elı a polietilént. A termék tipikus molekulatömege 56000, ami azt jelenti, hogy a 

makromolekula 2000 etilén összekapcsolódásából alakult ki. 

A mőanyag több komponensbıl álló szerves szintetikus anyag, amelynek legalább egyik ös-

szetevıje polimer. Ezek az anyagok alkalmazásukkor szilárd halmazállapotúak, de 

elıállításuk vagy feldolgozásuk során folynak. Mőanyagból készül tehát a PVC csatorna, 

amely poli(vinil-klorid) polimert, stabilizátorokat, színezéket és töltıanyagot tartalmaz. 

Természetesen a fenti definíciók nem minden esetben találkoznak a köznapi használattal. 

Gondoljunk pl. a gumikra. A természetes kaucsukból elıállított gumik (pl. gumikesztyő) nem 

tekinthetık mőanyagoknak, míg a szintetikusból elıállítottak (pl. gumiabroncs) igen. A gumi-

ipar, a lakk- és festékipar, ragasztóanyag-ipar, a szálas anyagok alapanyagai a határterületen 
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vannak. Annak ellenére, hogy az itt alkalmazott anyagok többsége megfelel a fenti 

definíciónak, nem szoktuk ıket mőanyagnak nevezni. A 13. ábrán a makromolekuláris 

anyagok egy lehetséges csoportosítását mutatjuk be. 

 

13. ábra: Makromolekuláris anyagok csoportosítása 

Az eddigiekben hallgatólagosan feltételeztük, hogy a monomerek szigorúan egymás után kap-

csolódva építik fel a makromolekulát, azaz két véggel rendelkezı lineáris molekulát kapunk. 

Ez elég sokszor igaz is, azonban sok reakcióban nemlineáris molekulaszerkezet alakul ki. A 

14. ábrán néhány gyakoribb molekulaszerkezetet mutatunk be. 

  

14. ábra: Makromolekulák szerkezete 

A molekulaszerkezeti különbségek a tulajdonságokban is megjelennek. A polietilén, az elıál-

lítási reakciótól függıen lehet lineáris (HDPE), elágazott (LDPE) vagy térhálós (XPE) szerke-

zető. A HDPE olvadáspontja közel 20°C-kal magasabb és jobbak a mechanikai tulajdonságai 

is, mint az LDPE-é. A térhálós szerkezet azt jelenti, hogy a láncok mindegyike kapcsolódik a 

többihez háromdimenziós hálót alakítva ki. Ez nem jelent mást, mint azt, hogy a polimer 

egyetlen makromolekulából áll. Ezek az anyagok általában nem kristályosak, nem oldhatók és 

nem is ömleszthetık meg. 

A hıhatással szembeni viselkedés alapján két alapvetı csoportot különböztetünk meg: hıre 

lágyuló és hıre keményedı polimerek. A hıre lágyuló anyagok lineáris vagy elágazott szerke-
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zetőek, míg a hıre keményedık legtöbbször térhálósak. Az elnevezés abból ered, hogy az elsı 

térhálós anyagokat "sütéssel" állították elı. A kis molekulatömegő, lineáris szerkezető 

kiindulási anyagok melegítve meglágyultak, majd a térhálósodási reakció elırehaladtával 

megszilárdultak, azaz hıre keményedtek. 

A makromolekula kémiai szerkezete alapján két alapvetıen fontos típust különböztethetünk 

meg: homopolimerek és kopolimerek. Homopolimernek formálisan azokat az anyagokat ne-

vezzük, amelyek egy monomerbıl épülnek fel. Ez a definíció azonban nem teljesen korrekt. 

Vegyük például a következı reakciót: 

OOC

COO CH2 CH2

HO CH2 CH2 OH

HOOC

COOH

+

 

A poli(etilén-tereftalát) két monomerbıl képzıdik, mégsem tekintjük kopolimernek. Sokkal 

általánosabb az a definíció, amikor homopolimernek azokat az anyagokat tekintjük, amelyek 

egy ismétlıdı egységgel leírhatók. Az ismétlıdési egység egy vagy több monomerbıl épülhet 

fel. Kopolimernek azokat az anyagokat tekintjük, amelyek két vagy több ismétlıdési egy-

ségbıl állnak. A kopolimereknek több altípusát különböztetjük meg az ismétlıdési egységek 

elrendezıdése alapján. Az egyszerőség kedvéért vizsgáljunk meg egy olyan rendszert, 

amelyet csak két ismétlıdési egység, A és B épít fel. Statisztikus kopolimerek azok az 

anyagok, amelyekben az ismétlıdési egységek valamilyen statisztikai eloszlás alapján 

helyezkednek el. Ennek speciális esete a random kopolimer, amelyben az ismétlıdési 

egységek véletlenszerően követik egymást. 

~ ~A B B A A B A A A B A B ABABB  

Figyelembe kell venni, hogy néhány irodalom nem különbözteti meg a statisztikus és a ran-

dom kopolimereket, hanem mindkettıt random kopolimernek nevezi. 

Alternáló kopolimerekben a két ismétlıdési egység váltakozva helyezkedik el a makromole-

kulában: 

~ ~A B A B A B A B A B A B ABABA  

A statisztikus és az alternáló kopolimerek tulajdonságai általában a megfelelı homopolimerek 

tulajdonságai közé esnek. Ennek megfelelıen a kopolimer összetételével a polimerek megfe-

lelı tulajdonságai a kívánt értékre beállíthatók. Ezt az esetek túlnyomó többségében nem ér-
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hetjük el a megfelelı homopolimerek összekeverésével, mivel a polimerek általában nem ele-

gyednek egymással. Blokk kopolimerek azok a makromolekulákból álló rendszerek, amelyek-

ben az alkotó ismétlıdési egységek hosszabb láncszakaszokat (blokkokat) alkotnak. A kö-

vetkezı két szerkezet az AB diblokk és az ABA triblokk kopolimert mutatja be: 

A A A A A A A A B B B B AAAAAAABBBBB~

~ ~

~

A A A A A A A A B B B B BBBBB

 

Az ág vagy ojtott kopolimerekben a láncelágazás kémiai szerkezete különbözik a fıláncétól: 

A A A A A A A A A A A A

B B B B B

B B B B B

~

~

~

~  

A blokk és az ojtott kopolimerek tulajdonságaiban általában felismerhetık az alkotó 

homopolimerek jellemzıi. Ezen túlmenıen néhány speciális jellemzı is megjelenik, ami an-

nak tulajdonítható, hogy a homopolimerek kémiai kötéssel kapcsolódnak egymáshoz. Jó példa 

erre a polietilén-blokk-polipropilén dinamikus mechanikai spektruma, amelyben azonosítható 

a polietilén és a polipropilén üvegesedési folyamatához rendelhetı elnyelési maximum. A két 

üvegesedési hımérséklet közötti tartományban a blokkok összekapcsolódási szakaszainak 

tulajdonítható, új relaxációs átmenet is megjelenik. 

Makromolekulák képzıdése 

Egy kémiai reakció abban az esetben játszódik le önként, ha a folyamat során az anyag kisebb 

energiatartalmú állapotba jut. Termodinamikából ismert, hogy egy rendszer szabadenergia 

változása a belsı energia és az entrópia változás különbsége:  

∆ ∆ ∆E U T S= −      

A szabadenergia változás abban az esetben negatív, ha: 

1.  a belsı energia csökken (exoterm reakció), miközben a rendszer entrópiája nı. 

2.  a belsı energia nı (endoterm reakció), de ezt az entrópia növekedése kompenzálja. 

3.  belsı energia csökkenése (exoterm reakció) kompenzálja az entrópia csökkenését. 

Makromolekula képzıdése esetén a rendszer entrópiája csökken, hiszen a monomerek rende-

zetlen halmazából sokkal kevesebb nagymolekula keletkezik. Ebbıl következik, hogy a poli-
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merizációs reakciók szükségszerően a 3. csoportba tartoznak, azaz exoterm reakciók. A kiin-

dulási anyagoktól függıen a reakciók exotermitása eltérı: telítetlen vegyületek 

polimerizációja során a reakcióhı 90 kJ/mol, míg disavak és diaminok vagy diolok 

reakcióhıje 20 kJ/mól körüli érték. 

A makromolekulák képzıdéséhez vezetı reakciók alapvetıen egyensúlyi reakcióknak tekint-

hetık. A nagy reakcióhıvel rendelkezı rendszerekben azonban alacsonyabb hımérsékleten 

elhanyagolható mennyiségő monomer marad reagálatlanul. Magasabb hımérsékleten az 

entrópia tényezı már olyan naggyá válhat, hogy megindul a depolimerizációs reakció. Tipikus 

példája ennek a poli(metil-metakrilát). Az esetek többségében azonban a depolimerizáció elıtt 

egyéb, fıleg bomlási folyamatok indulnak meg.  

Polimerizációs reakciók csoportosítása 

A polimerek képzıdésének alapvetı követelménye, hogy a monomerek képesek legyenek ké-

miai reakcióra legalább két másik monomer molekulával, azaz minimum kétfunkciósak legye-

nek. Ennek a kívánalomnak számos anyag megfelel és a reakciók széles palettája áll 

rendelkezésünkre. A reakciókat kezdetben aszerint csoportosították (Carothers), hogy a 

képzıdött makromolekula összegképlete hogyan viszonyul a kiindulási monomerekéhez. 

Polikondenzációnak azokat a reakciókat nevezték, amelyekben a reakció során kis 

molekulatömegő melléktermék (víz, hidrogén-klorid) keletkezik. Tipikus reakció a poliészter 

elıállítása diol és disav reakciójával. Abban az esetben, ha a makromolekula összegképlete 

megegyezett a kiindulási monomerekével, poliaddíciós reakciónak nevezték. Tipikus példa 

erre az etilén polimerizációja. A Carothers féle besorolás azonban nem volt megfelelı, mivel 

számos poliaddíciós reakció lefutása megegyezik a polikondenzációjéval és viszont. Sokkal 

jobb csoportosítást kapunk, ha a polimerizáció mechanizmusát vesszük alapul. Azokat a poli-

merizációkat, amelyekben a polimer lánc lépésrıl-lépésre, bármely két molekula reakciójával 

jön létre, lépcsıs polimerizációnak nevezzük. Azokat a reakciókat, amelyekben a monomer 

reagál a növekvı reaktív láncvéggel, addíciós vagy láncpolimerizációnak hívjuk. A folyamat 

elindítását általában egy iniciátor és a monomer reakciója végzi. A két mechanizmus 

különbségét az alábbi táblázat mutatja be: 
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TERMÉK LÉPCSİS POLIMERIZÁCIÓ LÁNCPOLIMERIZÁCIÓ 

dimer m+m→m-m I+m→I-m 

I-m→I-m-m 

trimer m-m+m→m-m-m I-m-m+m→I-m-m-m 

tetramer m-m-m+m→m-m-m-m 

m-m+m-m→m-m-m-m 
I-m-m-m+m→I-m-m-m-m 

pentamer m-m-m-m+m→m-m-m-m-m 

m-m+m-m-m→m-m-m-m-m 
I-m-m-m-m+m→I-m-m-m-m-m 

hexamer 
m-m-m-m-m+m→m-m-m-m-m-m 

m-m-m+m-m-m→m-m-m-m-m-m 

m-m-m-m+m-m→m-m-m-m-m-m 

 

I-m-m-m-m-m+m→I-m-m-m-m-m-m 

heptamer 
m-m-m-m-m-m+m→m-m-m-m-m-m-m 

m-m-m-m+m-m-m→m-m-m-m-m-m-m 

m-m-m-m-m+m-m→m-m-m-m-m-m-m 

 

I-m-m-m-m-m-m+m→I-m-m-m-m-m-m-m 

oktamer 
m-m-m-m-m-m-m+m→m-m-m-m-m-m-m-m 

m-m-m-m+m-m-m-m→m-m-m-m-m-m-m-m 

m-m-m-m-m+m-m-m→m-m-m-m-m-m-m-m 

m-m-m-m-m-m+m-m→m-m-m-m-m-m-m-m 

 

I-m-m-m-m-m-m-m+m→m-m-m-m-m-m-m-m 

m - monomer molekula;  I - iniciátor molekula 

A táblázat jól szemlélteti, hogy a lépcsıs polimerizációban minden jelenlévı molekula képes 

az egymással való reakcióra és a monomer nagyon gyorsan elfogy a rendszerbıl. Elvileg az 

elsı reakciólépés után már nem található monomer a reakcióelegyben. A gyakorlatban termé-

szetesen ez nem igaz, de a gyors fogyásra jellemzı, hogy a tizedik lépés után 1%-nál sokkal 

kevesebb marad reagálatlanul. A láncpolimerizációban a reakcióelegyben monomer és 

növekvı lánc található, azaz viszonylag kis monomer fogyás mellett nagy konverzió érhetı el. 

A láncvég nagyon reaktív és gyakorlatilag csak a kész polimer és a monomer van jelen a 

rendszerben. 

A fenti reakciók mellett számos speciális polimerizációs reakció is létezik, amiket nem min-

dig lehet besorolni a fenti csoportok valamelyikébe, ezért célszerő ezeket önállóan tárgyalni. 

1.2.3. A polimerek elıállításának technológiái 
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13

Poliolefinek

ElElııáállll ííttáási msi móód, technold, technolóógigiáákk

GyGyöökköös polimerizs polimerizáácicióó
(ICI, BASF) (ICI, BASF) 

KoordinKoordin áácicióós s 
polimerizpolimerizáácicióó

(Phillips, Spheripol, (Phillips, Spheripol, 
Mitsui) Mitsui) 

LDPELDPE HDPE, MDPE, PP HDPE, MDPE, PP (CH CH2)n

CH3

(CH2 CH2) n

 

 

 1.) A kissőrőségő polietilén elıállításának fıbb jellemzıi 

� A legöregebb polietilén típus az LDPE (kissőrőségő polietilén) 

� Alkalmazási terület elsısorban fóliagyártás (~ 70 %) 

� Feldolgozhatósága kiváló 

� Széles molekulatömeg-eloszlás 

� Hosszú láncelágazás 

� Nagynyomású technológiával állítják elı 

� Az alkalmazott katalizátor lehet szerves peroxid, vagy oxigén 

� A szerves peroxid bomlása a következı: 

 

 

 

 A reakció mechanizmusa a következı lépésekben írható le: 

 

C O OC

C H 3

C H 3

C H 3

C H 3

Dikumil-peroxid

2

C O

C H 3

C H 3

.
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 A technológia általános jellemzıi a következık: 

� Nagynyomású csıreaktoros technológia (2800 – 3200 bar) 

�  Folyamatos üzemő rendszer 

�  Az iniciátor a levegı oxigénje, modifikátorok: propilén, propion-

aldehid 

�  Alaptípusok 4 db (FA,FB,FC,FD) 

�  Közel 15 terméktípus (film) 

2.) A közepes- és nagysőrőségő polietilén elıállítása 

� Széles molekulatömeg-eloszlás, nagy Mw-el  (film, fúvott üreges testek, extrudált 

csövek) 

�     Szők molekulatömeg-eloszlás, kis Mw-el (fröccs típusok, rotációs öntés) 

�     Kisnyomású technológiával állítják elı 

�     Tulajdonságai a sőrőséggel, melt indexszel jellemezhetık. 

� Chevron-Phillips technológia 

� Zagyfázisú, csıhurok-reaktoros, folyamatos üzemő rendszer 

� Króm-oxid bázisú katalizátorok alkalmazása 

� Közel 20 terméktípus (szál, film, csı, fúvási) 

� Két, párhuzamosan mőködtetett reaktor 

    ⇓ 

Két különbözı típus gyártása egy idıben 

� mőködési paraméterek: 85-110 °C (terméktípustól függıen) 42 bar 

� folyamatos keringtetés, izobután közegben (folyadék), CH-ek reakciója →  

1;   Láncindítás

I 2 R
.

R +   M M 1
. .

2;   Láncnövekedés

M 1
.

+   M M 2
.

+ MM i M i+1

..

3;   Lánczáródás

M n mM+ n+m
. .

M
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� szilárd polimer por 

   ⇓⇓⇓⇓ 

   zagyfázis, 30-40 % szilárdanyag koncentráció 

� etilén konverzió ~ 95-96 % 

� folyamatos betáplálás, folyamatos  termékelvétel az ülepítı lábakon keresztül (65-70 

% )  

� hımérséklet szabályzás 0,1 ° C pontossággal, hőtıvízzel 

A folyamat sematikus rajza a 15. ábrán látható. 

 

15. ábra: A HDPE-gyártás folyamatának sematikus ábrája 

� Növelve a molekulatömeget, javul a polimer szívóssága, ugyanakkor viszkozitása 

nagyobb lesz, ami magasabb feldolgozási hımérsékletet követel meg. 

�   A szők molekulatömeg-eloszlás javítja a szilárdsági tulajdonságokat, de csökkenti a 

nyírással szembeni ellenálló képességet magasabb feldolgozási hımérsékleten. Egy 

széles molekulatömeg-eloszlás magasabb ömledék-szilárdságot eredményez és javítja 

az optikai tulajdonságokat. 

� RÖVIDLÁNCÚ ELÁGAZÁS: A sok rövidláncú elágazás a polimerben csökkenti a 

kristályosodási fokot és a merevséget, ugyanakkor jó optikai tulajdonságokat és 

szívósságot ad a gázáteresztı-képesség növekedése mellett. 

� HOSSZÚLÁNCÚ ELÁGAZÁS: A hosszúláncú elágazások növelik az ömledék-

rugalmasságot és a felületi homályosságot. 
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3.) A polipropilén elıállításának technológiája 

A technológia fıbb lépései a következık: 

� Katalizátor elıkészítés, elı-polimerizáció 

�  Homopolimer és random kopolimer gyártás 

�  Blokk kopolimer gyártás és szétválasztás 

�  Polimer por kezelése 

�  Granulálás, tárolás és kiszállítás  

 

A katalizátor elıkészítés és az elı-polimerizáció folyamata: 

27

Katalizátor elıkészítés, elıpolimerizáció

TiCl4/MgCl2 TEAL
Donor (CHMMS; DPMS)

Elıpolimerizált katalizátor

a hurokreaktorba
Friss propilén

� Katalizátor komponensek: TiCl4/MgCl2 elıkatalizátor
(C2H5)3Al kokatalizátor
CHMMS, DPMS donorok

� Katalizátor: 4. Generációs katalizátor
aktivitás ~ 30 000 - 50 000 gPP/g katalizátor

� Elıpolimerizáció 34,5 bar nyomáson és 20 0C hımérsékleten

� Tartózkodási idı 1 – 1,2 óra

1.  D-201 elıérintkeztetı edény                                  
2.  Z-203 keverı
3.  R-200 elıpolimerizáló reaktor

1
.

2
.

3
.
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A homopolimer és random- kopolimer gyártás folyamata: 

28

Homopolimer és random kopolimer gyártás

Elıpolimerizált

Etilén

Propilén + H2

katalizátor

Polipropilén zagy

Polimerpor a 
kisnyomású Flash tartályba

Gız

Recirk-
gáz

Recirk
propilén

Kisnyomású Flash
tartályba PP porGázfázisú reaktorba

Al-alk. men. Pr

� Katalizátor bevezetése csak az 1.hurokreaktorba
történik

� Random kopolimer gyártás esetén a reaktorokban
keletkezı polipropilén mennyiségének
megfelelıen történik a betáplálandó etilén
szabályozása

� Bimodális típusok gyártása esetén a 2.hurokreak-
torban tartanak nagyobb hidrogén koncentrációt

� A reakció hımérséklete ~ 70 0C, nyomása ~ 34 bar
� Flash vezetéken történik a cseppfolyós propilén

elpárologtatása
� Nagynyomású Flash-tartályban a nyomás ~ 20 bar
� A recirkgáz ~ 4 % propántartalmú
� A mosótoronyban az elragadott polimerport mos-

sák ki (~ 1500 kg/óra)

1.  R-201 hurokreaktor1                                  
2.  R-202 hurokreaktor2
3.  Gızfőtéssel ellátott flash vezeték
4.  D-301 nagynyomású flash-tartály
5.  T-301 recirk propilén mosótorony

1
.

2
.

4
.3

.

5
.

 

A blokk- kopolimer gyártás és szétválasztás 

29

Blokk kopolimer gyártás és szétválasztás 

PP por a nagy-
nyomású Flash
tartályból

Etilén

Propilén

Hidrogén

T 301 mosókolonnába

Etilén dús ft.

PP por a D501 kigızölıbe

� Gázfázisú reaktorban a nyomás 12 bar, 
hımérsék-

let 70 – 80 0C
� Nagynyomású flash-tartály után 3 állású szelep

van beépítve
� A termék minıségét a gázarányokkal, az össz.

etilén tartalmat a végtermék mennyiség függ-
vényében szabályozzák

� Kisnyomású flash-tartályban a nyomás 0,8 bar
� Olajos mosótoronyban történik a maradék Al-alkil

mentesítés
Az olaj hígítása az Al2O3 tartalom függvényében
történik

1.  R-401 gázfázisú reaktor                                   
2.  F-301 kisnyomású flash-tartály
3.  T-302 olajos mosótorony
4.  T-401 rektifikáló kolonna
5.  Hıcserélı

1
.

2
.

3
.

4
.

5
.

 



 - 38 -

A polimer por kezelése 

30

Polimerpor kezelése

PP por az F 301-bıl
Gız

Lefújt gáz
Lefújt gáz

Olefingyárba

Nedves N2

Száraz N2

N2PP por
Napi tartályba

Gız

Gız

� A kigızölıben gızzel kisztrippelik a polipropilén
porban oldott monomereket, illetve a gız megöli 

a
katalizátor maradványokat

� T-501 vizes mosótorony a finom por kimosására
szolgál, a lefújt gáz nyomása 0,2 bar

� A polimer por 3 % vizet tartalmaz, amit a D-502
fluidágyas zártkörő N2 szárítóban távolítanak el
A N2 hımérséklete 110 0C

� A N2 nedvesség tartalmát a T-502 vizes 
mosótorony-

ban csökkentik le
� 3 db porsiló egyenként 500 m3-es

1.  D-501 kigızölı
2.  S-501 porleválasztó ciklon
3.  T-501 vizes mosótorony
4.  D-502 fluidágyas szárító
5.  S-502 porleválasztó ciklon
6.  T-502 vizes mosótorony
7.  E-503 gızös hıcserélı
8.  Portároló siló

1
.

2
.

3
.

4
.

5
. 6

.

7
.

8
.

 

Granulálás, tárolás és kiszállítás 
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Granulálás, tárolás és kiszállítás

Adalékok
PP por porsilóból

Adalékolt polimerpor

granulátum

Kiszerelés

Tárolás
PP

� Az extrúder maximális kapacitása 25 tonna/óra

� Az M-802 keverı alkalmas folyékony adalékok
bedolgozására is

� A 6 db homogenizáló siló egyenként 500 m3-es

� 36 db 500 m3-es tároló siló

� Kiszerelés lehet: zsákos, tartálykocsis, 
oktabinos

big-bag-es

1.  D-803 napitartály
2.  T-801 csigásadagoló
3.  M-802 keverı
4.  EX-801 extrúder
5.  D-805 centrifuga
6.  D-901 homogenizáló siló
7.  A1-A36. tároló siló

1
.

2
.

3
.

4
.

5
.

6
.

7
.
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A VCM (vinil-klorid monomer) és a PVC elıállítása 

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

hidroklórozással állították elı. A 60-as években kezdett elterjedni, a lényegesen 

gazdaságosabb, etilén-bázisú vinil-klorid gyártás. Jelenleg a világon termelt vinilklorid kb. 90 

%-a etilén alapanyagból indul ki. Az etilén alapú vinilklorid gyártásnál a végtermékre vetítve 

csak igen csekély mennyiségő melléktermék keletkezik. A közbensı termékek /diklóretán és 

sósav/ teljes egészükben feldolgozásra kerülnek. 

 

A technológiai folyamat rövid leírása 

 

� Az oxihidroklórozó egységben /OHC/ etilént, levegıt és sósavgázt fluidizált 

katalizátorágyon átvezetve DKE-t állítanak elı, melyet lúgos, illetve vizes mosás után 

a DKE tisztító egységbe továbbítanak. 

� A HTDC reaktorban 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 HCl keletkezik. A HCl-t 

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

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

� A reagálatlan DKE-t visszavezetik a DKE tisztító egységbe. 

� A 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 /sósavat/ állít elı /30%-os sósavoldat/. 

 

A betápláló rendszer rövid leírása 

 

� 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. 

� A HCl-gázt hevítıben kb. 175 °C-ra melegítik és betáplálják hidrogénezı reaktorba.  
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� 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 hidrogénezı reaktorból kilépı gázt etilénnel keverik, 

ezután a gázkeverék (etilén- HCl az elosztón keresztül a reaktorba kerül. 

� A légköri levegıt levegı-kompresszor biztosítja. 

 

Az oxi-hidroklórozó egység rövid leírása 

 

A reaktor paraméterei a következık:     Átlagértékek: 

� a/ teljesítmény          100 % 

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

� c/ hımérséklet                         228 °C - 234 °C 

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

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

� f/ katalizátorágy magasság      10,70 m 

� g/ hıátadási együttható                           390 kcal/m2h °C 

 

� Mindezen paraméterek kölcsönös kapcsolata igen komplex. 

� 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 kazán vízzel történik. 

 

A DKE (diklór-etán) bontási folyamat leírása  

 

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

sósavra bontják. 

� 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. 
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� 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. 

 

 

 

 

 

� 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 megelızzük a korróziót. A 

betápnak kémiailag és fizikailag tisztának kell lennie, hogy minimálisra csökkentsük a 

kokszképzıdést. 

 

4.) A PVC elıállítása 

 

A hıvel szembeni viselkedés szerint megkülönböztetünk hıre lágyuló és hıre keményedı 

mőanyagokat. A PVC (poli- vinil-klorid) hıre lágyuló mőanyag, melyet polimerizációs 

eljárással állítanak elı. 

Fritz Klatte 1912-ben szabadalmaztatja az elsı poli vinilklorid gyártási eljárást, de sokoldalú 

felhasználása csak 1943-tól a lágyítószerek alkalmazásával vált lehetıvé. A PVC gyártás 

kiindulási anyaga a kıolaj és a kısó, az ezekbıl elıállított etilén, klór, diklóretánon keresztül 

jutunk el a PVC polimerizáció alapanyagához a vinilkloridhoz.  

A vinilklorid polimerizációja többféle eljárással történik pl.: tömb, emulziós, szuszpenziós 

stb. Ezek közül a legbiztonságosabb, a környezetre a legkisebb szennyezést jelentı 

technológia, a szuszpenziós. A BorsodChem-nél ez az eljárás valósult meg. 

 

A vinil-klorid polimerizáció reakciói 

 

1. Az iniciátor molekula felbomlik, gyök képzıdik: 

ot 490 510 C
2 2 2P 20 35 bargCl  CH   CH Cl HC CH Cl + HCl +   H

               DKE                                        VC                 Sósav    Hıközlés

= −
= −− − → = − △
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2. Az iniciátor gyök egyesül a vinil-klorid molekulával, a polimerlánc indítása: 

 

 

3. A keletkezett gyök további monomer molekulákkal egyesül, kialakul polimer lánc: 

 

A polimerizáció során általában fej-láb illeszkedés alakul ki: 

 

 

 

de kialakulhat fej-fej illeszkedés is, amikor a klóratomok a szomszédos szénatomokon 

helyezkednek el. 

 

4. A polimer-lánc záródása akkor következik be, amikor a gyök megsemmisül és stabil 

molekula alakul ki. Ez bekövetkezhet rekombinációval, amikor két gyök egyesül: 

 

 

 

A lánczáródás bekövetkezhet diszproporcionálódással, amikor az egyik az egyik gyök szabad 

elektronját átadja a másik gyöknek és így kettıskötés alakul ki. 
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5. Mellékreakciók: 

Molekulán belüli átrendezıdéssel az aktív centrum átkerül egy belsı szénatomra és így 

láncelágazás jön létre, 

 

 

 

 

 

de a láncon belül kialakulhat fej-fej illeszkedés is, amikor a klóratomok a szomszédos 

szénatomokon helyezkednek el: 

 

        

A polimer láncon belül kettıskötés alakul ki, ez okozza a további HCl (sósav) molekula 

lehasadásával a hıstabilitás romlását és a PVC-termékek elszínezıdését. 

Az emulziós PVC-gyártás 

Az emulziós PVC gyártásánál a folyamatos technológiát részesítik elınyben a szakaszos 

technológiával szemben. 

- Vízoldható iniciátorokat alkalmaznak. 

- Az emulgeálószer oldatát külön készítik el, amely tartalmazza a reakció végrehajtásához 

szükséges vizet, azaz a hıközlı közeget. 
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- A reaktorba folyamatosan vezetik be a vinil-klorid monomert, az emulgeálószer oldatát és az 

iniciátort. 

- A késztermék elvezetése folyamatos. 

- A tartózkodási idı a reaktorban 6-7 óra. 

A tömb-polimerizációs PVC-gyártás 

A tömb-polimerizációt kétreaktoros eljárással végzik. Az elsı reaktorban az elı-

polimerizációt, a másodikban az utó-polimerizációt folytatják le. 

Az elı-polimerizációs reaktor 2-3 utó-polimerizációs reaktort képes kiszolgálni.  

Az eljárás elınyei: 

• Legnagyobb elınye a nagyon tiszta, segédanyagoktól mentes termék. 

• Az eljárás teljesen zárt rendszerben valósítható meg, környezetterhelése nagyon alacsony. 

Az eljárás hátrányai: 

• A hıátadó közeg hiánya miatt a kockázati tényezı magas. 

• 4-5% osztályos termék keletkezése. 

A szuszpenziós PVC-gyártási eljárás 

A szuszpenziós technológiát szakaszos polimerizációval és folyamatos további feldolgozási 

folyamatokkal valósítják meg. 

A gyártás fıbb folyamatai, jellemzıi: 

A gyártási folyamat szabályozása központi folyamatirányító számítógép alkalmazásával 

történik. 

1. Segédanyag elıkészítés: A reprodukálhatóság biztosítására a segédanyagok, 

diszpergálószerek, iniciátorok, inhibitor, habzásgátló szer, láncátadószer híg oldat 

formájába kerül bemérésre, Bemérés elıtt ezen anyagok hígítását, oldását el kell végezni. 

2. Polimerizáció: 8 db nagymérető, 129 m3 duplikált falú készülékben, úgynevezett 

autoklávban történik a polimerizáció. Ez a folyamat exoterm a jobb hı elvonás érdekében 

az autoklávok kondenzátorral vannak felszerelve. A folyamat szakaszos. A polimerizáció 

végén a reakciót inhibitorral állítják le. Az autoklávból a maradék vinilkloridot lefúvatják 

a gazométerbe és a szuszpenziót leürítik a tároló tartályokba. 

3. Szuszpenzió feldolgozás: A maradék vinilklorid eltávolítása érdekében a PVC szuszpenziót 

sztrippelik, így a késztermék vinilklorid tartalma 1 ppm alatt biztosítható. A vinilkloridtól 

mentesített szuszpenzióból dekantáló centrifugával választják le a nedves PVC port, 

amelynek kíméletes szárítása 70 C-on fluidágyas szárítóval történik. Szárítás után a 
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szitával a durva szemcséket leválasztják a PVC porból. A finom frakció a PVC por tároló 

silókba kerül, innen történik a kiszerelés ömlesztett vagy zsákos formában. 

4. Vinilklorid visszanyerés. A gazométerbe lévı vinilklorid gázt tisztítják,komprimálják és 

kondenzáció után alapanyagként felhasználásra kerül. 

A PVC típusok jellemzésének fıbb paraméterei: 

- K-érték ( átlag molekulasúlyra utaló szám ) 

- látszólagos sőrőség 

- porozitás 

A szuszpenziós PVC por átlag szemcsemérete 120-140 µm.  

A felhasználási területnél csak a legfontosabbak lettek megemlítve. A PVC porokból 

különbözı mőanyagipari segédanyagok (stabilizátorok, csúsztatók, lágyítók, színezékek stb.) 

hozzáadásával porkeveréket, majd készterméket gyártanak. Készülhet lágy- és kemény 

késztermék. A legnagyobb felhasználási területe az építıipar. Fıleg nyílászárók és csövek 

gyártására használják. Emellett fóliák lemezek, kábel köpeny, palackok fröccsöntött és üreges 

testek gyártására is használják. 

 

2. Fejezet: A szénhidrogén-elegyek szétválasztási, finomítási 

módszerei 

Ebben a fejezetben azokat a fizikai folyamatokat ismertetjük kicsit részletesebben, 

amelyekrıl az elsı fejezetben már szó esett – igaz, hogy csak felsorolásszerően. A fizikai 

folyamatok eljárásait most sem fogjuk részletesen elemezni, mert nem tartoznak szorosan a 

petrolkémia tárgyköréhez. Jelentıségüknél fogva, valamint a petrolkémiáról kialakított kép 

teljessé tételéhez azonban elengedhetetlen, hogy ezekrıl is ne rendelkezzünk legalább az 

alapvetı ismeretekkel. 

Az alább leírt alfejezetek tehát nagyrészt olyan dolgokat fognak tartalmazni, amik az elsı 

fejezetbıl kimaradtak, de fogunk olyan dolgokkal is találkozni, amikrıl már szó esett. 

(Megjegyzés: a szerzı a jegyzet megírásánál az un. „koncentrikus körök” elvén alapuló 

oktatási rendszert alkalmazta; ennek az a lényege, hogy egy témát többször is körbejárunk a 

jegyzetben, és minél többször megyünk körbe, annál több részlettel ismerkedünk meg – az 

ismétlésnek ez a fajta kényszere segíti a tanult ismeretanyag jobb megértését és 

memorizálását is).   
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2.1. Sótalanítás, víztelenítés, emulzióbontás 

Az olajkutakból feljövı kıolaj többnyire gázokkal és vizes oldatokkal együtt jön a felszínre. 

A gázokat és a víz egy részét egyszerő gáztalanítással és ülepítéssel el lehet választani az 

olajtól, de a víz egy jelentıs része az adott körülményektıl függıen (hımérséklet, nyomás, a 

kitermelés sebessége) emulziót képez az olajjal. Az emulálódott víz viszonylag nagy 

mennyiségben tartalmaz oldott sókat (a nátrium, kalcium és magnézium sói), amik 

semmiképpen sem maradhatnak meg az olajban a feldolgozás elıtt. Ezért az emulziót meg 

kell bontani. Az oldott sók okozta problémák kétirányúak lehetnek: a feldolgozás 

folyamatának további lépéseiben kirakódnak a készülékek csöveiben és falain, ahol jelentısen 

rontani fogják a hıátadást; a másik nagy veszély a korrózió, amit a sók bomlása során 

felszabaduló elemek (nátrium, klór, fluor, kén, stb.) okoznak. Mindkét hatásnak igen komoly 

negatív gazdasági következményei vannak. Az emulzióbontásnak három alapvetı fajtáját 

különböztetjük meg: 

a.) fizikai módszerek – szőrés és centrifugálás segítségével 

A szőrésnél leggyakrabban használt anyag az üveggyapot, ami magához köti a vizet. A szálak 

igen vékonyak (átmérıjük mindössze 0,007 mm) és a szőrıréteg sőrősége is kicsi (250 

kg/m3). Ugyanakkor a fajlagos felület igen nagy, mintegy 250 m2/kg. A szőrık henger alakú, 

függıleges elrendezéső készülékek. 

A centrifugálással végzett emulzióbontáshoz igen magas fordulatszámú (10000 ford/perc) 

centrifugák szükségesek. Ezt a módszert viszonylag ritkán és kevés helyen alkalmazzák, mert 

a hasznos térfogat erısen korlátozott, így az eljárás fajlagos költségei magasak. 

b.) kémiai emulzióbontás 

A módszer lényege az, hogy az olajhoz az abban benne lévı emuláló anyaggal éppen 

ellentétes hatású emulátort adnak; ez azt fogja eredményezni, hogy az olajban semmilyen 

emulzió nem fog képzıdni, miáltal a víz fizikailag elválasztható (egyszerő ülepítéssel) az 

olajtól. Az emulzióbontó mennyiségét igen pontosan kell meghatározni, mert az emulziós 

egyensúly eltolódása azt eredményezheti, hogy víz marad az olajban. Az adagolt bontószer 

mennyisége 0,01 – 1 kg/t olaj között váltakozik. 

c.) elektromos emulzióbontás 

A diszpergált fázis részecskéi köré formálódott filmet fel lehet törni nagyfeszültségő 

elektromos árammal is. Ezzel a módszerrel csak a „víz az olajban” típusú emulziót lehet 

bontani. Fordított esetben ugyanis az igen magas vezetıképesség rövidzárlatot okozna a 

rendszerben. A szükséges feszültség nagysága rendszerint 500 V. A vízrészecskék a film 
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feltörését követıen láncokká, majd „belsı tavacskákká” alakulnak át, majd ezt követıen 

ülepítéssel elválaszthatók. 

2.2. Atmoszférikus- és vákuum-desztilláció 

A szétválasztás elve és lehetısége az elegy összetevıinek különbözı volatilitásán, vagyis 

illékonyságán alapszik. Pontosabban azon, hogy egy forrásban levı folyadékelegy összetétele 

(kivételes esetektıl eltekintve) nem egyezik meg a vele egyensúlyban levı gız összetételével. 

Az elvek több komponensbıl álló, ún. multikomponens elegyek szétválasztására egyaránt 

érvényesek, de egyszerősítés kedvéért csak két komponensbıl álló biner folyadékelegyet 

tekintve a gızfázisban az illékonyabb, alacsonyabb hımérsékleten forró komponens 

(általában) feldúsul. Hogy mennyire dúsul fel, azt az elegyrendszer gız-folyadék 

egyensúlyának meghatározásával tudjuk kísérletileg meghatározni. A desztilláció a 

folyadékelegy forrásban tartásán és a gız cseppfolyósításán, lecsapatásán alapszik. Az elegy 

forráspontja csakis annak összetételétıl és a forrásban levı elegyre gyakorolt külsı nyomástól 

függ. Ha például atmoszferikus nyomás alatt dolgozunk, akkor akármennyire is hevítenénk az 

elegyet, ezt a hımérsékletet nem tudnánk emelni, és a forrási hımérséklet csak annak 

eredményeképpen emelkedhet, ha az illékonyabb komponensben feldúsult gızt lecsapatjuk és 

eltávolítjuk, de ez azt jelenti, hogy a forrásban levı folyadék összetételét is megváltoztattuk. 

A desztilláció, vagy lepárlás mőveletét lényegében folyadékok elválasztására használjuk. Azt 

a mőveletet, ami szilárd anyagokat választ ki egy folyadékból és az elpárologtatott anyag az 

értékes, elpárologtatásnak nevezzük, ha a desztilláció szilárd maradéka fontos, a mővelet neve 

bepárlás. A desztilláció lehet egyszeri (amikor egy üstbe tesszük a folyadékot), vagy 

folyamatos. A folyamatos módszer gazdaságosabb, mint az egyszeri, mert ennek alkalmazása 

esetén a termelés 24 órán keresztül, nemcsak hónapokig, hanem modern üzemek esetén 2-3 

évig, minden megszakítás nélkül folytatódhat, és az üzemet csak tisztítás, karbantartás, vagy 

üzemzavar esetén kell leállítani. A módszerre mőszerezés és automatizálás is jobban 

alkalmazható, ami ugyancsak munkamegtakarítást jelent. Itt az elválasztandó elegy 

betáplálása folyamatos. A betáplálás leggyakrabban szivattyúval történik: a szivattyú a 

folyadékot egy zárt csırendszerrel ellátott hevítı berendezésen keresztül nyomja be a 

desztilláló kolonnába, vagyis a szivattyú munkája végzi a betáplálást, de olyan eset is van 

ahol a betáplálandó anyag egy elızı desztilláció egyik részlegesen felbontott termékeként, 

hőtés nélkül egyenesen egy második kolonnába megy gız, vagy folyadék alakjában, ami hı 

takarékosságot jelent és külön szivattyúra nincs szükség. A főtıcsövekben túlnyomás 
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biztosítja, hogy a folyadék ott ne kerüljön forrásba, mert a hıátadás is lelassulna és a csövek 

is veszélyesen túlhevülhetnének. A desztilláló kolonnában az elegy nagy része elpárolog; 

részeire bomlik azok volatilitása (illékonysága) szerint. A legillékonyabb, legalacsonyabb 

forráspontú komponens a kolonna tetejére kerül a legalacsonyabb illékonyságú, legmagasabb 

forráspontú pedig, a residuummal (nem-elpárolgó komponenssel) együtt annak aljára. A 

folyamatos betáplálással egyetemben a termékeltávolítás is folyamatos a fejtermék 

lecsapatása (kondenzáció) és az ezt követı hőtése után és a fenéktermék annak hőtése után. 

Atmoszférikus desztilláció 

A kıolaj atmoszférikus desztillációjának folyamata több lépést is magába foglal: felmelegítés, 

elgızölögtetés, frakcionálás, kondenzálás és hőtés. Ezeken a lépéseken keresztül az olajat 

párlatokra, vagy más néven frakciókra választják szét, melyeket jól szemléltet az alábbi, 16. 

ábra. 

 

16. ábra: A kıolaj desztillációja után képzıdı szénatom-eloszlás 

A frakcionált desztilláció során egy csıkemencében néhány száz fokos hımérsékletre hevítik 

az olajat (a benne levı szénhidrogének hıbomlása még nem kezdıdik meg), majd a 

felmelegített kıolajat bevezetik a frakcionáló oszlopba (kolonnába). A gız halmazállapotú 

termékek a torony frakcionáló részében felfelé haladnak. 
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A desztilláció elve 

• A frakcionáló oszlop felsı részén a szobahımérsékleten is gáznemő összetevık 

(metán, etán, propán, bután) távoznak. 

• A toronyban a gızök minden tálcán, a folyadékon átbuborékolva szállhatnak felfelé. 

• A lefelé folyó reflux  hatására a magasabb forráspontú termékek fokozatosan 

cseppfolyósodnak, csak a legkisebb forráspontú komponensek juthatnak 

gızhalmazállapotban felfelé. 

• Lefelé haladva az egyre magasabb forráspontú összetevık vezethetık el: benzin, 

kerozin, dízelolaj, kenıolajok, ipari olajok. 

• Legalul a legmagasabb forráspontú pakurát vezetik el. 

• A tányérok közötti függıleges csövek túlfolyók. A folyadékfrakciók egy része 

visszafolyik az elızı tányérra. 

• Az alacsonyabb forráspontú összetevık gız formájában felfelé, az alacsonyabb 

forráspontúak folyadék formájában lefelé áramlanak. 

• Az egyes tányérokon az összetétel szempontjából dinamikus egyensúly áll be. 

Azonban a különbözı párlatok közvetlenül nem használhatók fel termékként, mert még nem 

elégítik ki a minıségi követelményeket. Pl. be kell állítani a benzin oktánszámát, a gázolaj 

kéntartalmát, stb. Egy atmoszférikus torony általában 25-35 tányért tartalmaz, de lehetnek 

ettıl eltérı megoldások is. A tányérok száma függ a finomító feldolgozó kapacitásától is. A 

torony alján a maradék, a pakura távozik, amit további desztillációnak kell alávetni, de azt 

már vákuumban. A vákuum alkalmazására azért van szükség, mert atmoszférikus nyomáson 

az olajat olyan magas hımérsékletre kellene felhevíteni, hogy a benne lévı szénhidrogének 

egy része már elbomlana (krakkolódna). Kisebb nyomáson pedig alacsonyabb hımérséklet is 

elég a pakura komponenseinek elpárologtatásához. A következı, 17. ábra egy kıolaj-

finomító vákuum-desztilláló kolonnáit mutatja. (Az alacsonyabb tornyok a könnyebb frakciók 

további szétválasztását szolgálják). 
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17. ábra: A finomító vákuum-desztilláló oszlopainak látképe 

A vákuum-desztilláló oszlopnak 20-25 tányérja van, de a segéd-kolonnák alkalmazásával a 

szétválasztás tetszés szerint tovább finomítható. A vákuum-desztilláció termékei általában a 

következık: könnyő motorolaj, közepes- és nehéz motorolajok, valamint az aszfalt, ami a 

torony alján távozik. 

2.3. Parafin- és aszfalt-mentesítés 

Az aszfalt-mentesítési eljárás az utókezelı technológiák közé tartozik. A fı cél a gudronból 

(vagy ismertebb nevén az aszfaltból) a maradék kenıolaj kinyerése. A folyamat azon 

alapszik, hogy a propán 80°C körül – nyomását és hımérsékletét tekintve – kritikus 

körülmények közé kerül ezáltal benne az aszfaltének nem, de az értékes komponensek 

kiválóan oldódnak. A folyamat egyszerősített sémáját a 18. ábra mutatja. 
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18. ábra: A propános aszfalt-mentesítés folyamata 

Amennyiben a vákuum-desztilláció termékeit további kémiai eljárásoknak akarjuk alávetni 

(pl. katalitikus krakkolás), az aszfalténeket akkor is el kell távolítani, mert sokkal 

hajlamosabbak a kokszképzıdésre, mint a többi szénhidrogén-csoport, mivel többnyire 

aromásokat tartalmaznak. Bár a propán a leggyakrabban használt oldószer, gyakran 

használnak butánt, vagy pentánt is. 

Az eljárás lényege az, hogy az aszfalt-mentesítı toronyban az oldószert ellenáramban vezetik 

be a vákuum-maradékkal, miáltal az alkánokat (normál- és izo-paraffinok) kioldja belıle. 

Az oldószeres kezeléseket – amelyek tulajdonképpen extrakciós folyamatok – gyakran 

alkalmazzák más finomítói (vagy importált, nem finomítói) termékek esetében is. Ezen 

további eljárások célja lehet a tisztítás (a kén-, oxigén- és nitrogén-vegyületek eltávolítása), de 

lehet a feleslegben lévı parafinok eltávolítása is az adott termékbıl. Vannak olyan termékek 

is, melyek nem tartalmazhatnak sem aromásokat sem nafténeket (pl. a kerozin), így azokat el 

kell belılük távolítani. Az extrakció célja lehet korrózióvédelem is, valamint a katalizátor-

mérgek eltávolítása a késıbb kémiai eljárásnak alávetett frakciókból. Az oldószert az 

extrakciót követıen természetesen regenerálják, vagyis visszanyerik. Ez történhet 

sztrippeléssel, vagy frakcionált desztillációval is. Cél a minél kisebb veszteség elérése és a 

minél nagyobb tisztaságban történı visszanyerés. 
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Az extrakciós folyamatok során – általánosabb értelemben – az oldószerek (extraháló szerek) 

igen széles skáláját használják. Ezek fajtája függ a kioldandó anyag fajtájától, mennyiségétıl, 

a folyamat energia-igényétıl és természetesen az oldószer árától is. Lehet pl. az oldószer 

nagyon szelektív a kivonandó anyagra nézve, de ha nagyon drága, sokszor megelégszünk egy 

kisebb szelektivitással és kedvezıtlenebb (értsd: energia-igényesebb) üzemelési 

körülményekkel. Természetesen fontos szempont az is, hogy az oldószer mennyire 

regenerálható. Az ipari eljárásokban gyakran alkalmaznak olyan különleges oldószereket is, 

mint a folyékony kéndioxid, fenol, furfurol, nitrobenzol és különbözı éterek. 

2.4. Keverések (blendelések) 

A keverések (blendelések) és adalékolások a finomítók nélkülözhetetlen mőveletei. Ezek célja 

általában az adott termék kereskedelmi értékesítéshez megfelelı tulajdonságainak elérése. Az 

ilyen eljárások általában szakaszosak (egy adott adag termékhez adott mennyiségő adalék-

anyagokat kevernek be, majd tárolják), de vannak folyamatos eljárások is. Ez utóbbiak 

jellemzıek a motorbenzin, a kerozin és a diesel-üzemanyag elıállításánál. Itt a minıséget is 

folyamatosan ellenırzik, nem pedig adagonként. Az adalékanyagok lehetnek 

oktánszámjavítók (pl. MTBE vagy ETBE), anti-oxidánsok, polimerizációs inhibitorok, 

detergensek, stb., vagy olyan anyagok, amelyek speciális tulajdonságokat biztosítanak az 

adott terméknek.  Különösen a speciális motorolajok igényelnek igen sokrétő és nagyon 

pontos adalékolást. Bár a Petrolkémiai Technológiák nem szentel nagyobb teret ezeknek a 

folyamatoknak, jelentıségüket nehezen lehetne vitatni – különösen, ami az üzleti 

szempontokat illeti. 

3. Fejezet: A kıolaj és a földgáz kémiai technológiája 

 

Ebben a fejezetben ismertetjük azokat az eljárásokat, amelyekben az alapanyagok kémiai 

átalakuláson mennek át, vagyis a folyamat során kémiai reakciók is lejátszódnak. Sorra 

vesszük a finomítói és a finomítókon kívüli technológiákat; ezeken belül fıként a termikus, a 

katalitikus és a polimerizációs eljárásokat. Ez a fejezet – hasonlóan az elızıhöz – még mindig 

nem tárgyalja részleteiben a petrolkémiai technológiákat, csak egy általános képet ad azokról. 

Ez tulajdonképpen még a második kör eleje – a kör az 5. fejezet végén fog zárulni. Azt 

követıen lesz egy általános képünk a kıolaj feldolgozása során alkalmazott fizikai és kémiai 

eljárásokról és a 6. fejezettıl kezdve nekiláthatunk a petrolkémiai eljárásokkal való részletes 

ismerkedésnek.  
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3.1. A kıolaj-feldolgozás termékei 

Az kıolaj (ásványolaj) többnyire sötét színő, sőrőn folyó anyag, amelynek összetétele az 

elıfordulási helytıl függıen változik. Megkülönböztetünk parafinbázisú, intermedier bázisú 

és nafténbázisú kıolajat (utóbbi fıleg telitett győrős szénhidrogéneket, ún. nafténeket 

tartalmaz). Egyes kıolajokban viszonylag nagy mennyiségő (30-40 %) aromás szénhidrogén 

is található. A különbözı kıolajok átlagos elemi összetétele a következı határok között 

mozog: 81-87 % C, 10-14 % H, 0-7 % O, 0-6 % S, 0-1 % N. Kis mennyiségben más elemeket 

(így különbözı fémeket) is tartalmazhatnak.  

A kıolaj-feldolgozás elsı lépése a víz és a kızettörmelék elkülönítése ülepítéssel. Az ezt 

követı gáztalanitás (a 20 °C-nál alacsonyabb hımérsékleten forró komponensek elválasztása) 

során tekintélyes mennyiségő propán-bután gázt nyernek. Az így "stabilizált" kıolaj 

atmoszférikus desztillációjakor a következı frakciókat szokás elkülöníteni: 

• 60-200 °C között forró párlat: nyersbenzin 

• 180-280 °C között forró párlat: petróleum 

• 260-360 °C között forró párlat: gázolaj 

• 360 °C felett forró párlat: kenı- és paraffinolaj 

• párlási maradék: petróleumaszfalt (gudron) 

Az egyes frakciókat a könnyen gyantásodó alkatrészek eltávolítása céljából további 

tisztításnak vetik alá ("raffinálás"), majd újbóli desztillálással további frakciókra bontják. A 

kenı- és paraffinolaj-frakció illetve a párlási maradék tovább-feldolgozására vákuum-

desztillációt vagy vákuum- vízgız-desztillációt szokás alkalmazni. 

A kıolaj-feldolgozás fıbb termékei: 

• motorhajtó anyagok (benzin, gázolaj); 

• különbözı kenıolajok (orsó- gép-, motorolaj, stb.), szilárd paraffin; 

• bitumen; 

• finomítói gázok; 

• főtıanyagok 

A motorhajtó anyagok közül a benzinek kompresszió-tőrésének jellemzésére használják az 

ún. oktánszámot. Oktánszámon annak a (normál) heptán - izooktán (2,2,4-trimetilpentán) 
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elegynek a százalékos izooktán tartalmát értjük, melynek kompresszió-tőrése azonos a 

vizsgált benzinével. Az izooktán oktánszáma tehát 100, a heptáné 0. Az egyenes láncú 

szénhidrogének ugyanis a motorban öngyulladásra hajlamosak (a levegı - szénhidrogén elegy 

a komprimálás közben felmelegedve gyújtás nélkül is berobban), vagyis rossz a kompresszió 

tőrésük. A gázelegy idı elıtti gyulladása a motor káros "kopogását" okozza. Üzemanyagként 

tehát elsısorban a nagy oktánszámú, fıleg elágazó láncú szénhidrogéneket, vagy nagy 

oktánszámú adalékokat (pl. terc-butil-metiléter) tartalmazó benzinek alkalmasak. A benzinek 

oktánszámát régebben ún. kopogásgátló adalékokkal (pl. tetraetil-ólom) is javították, az 

ólomtartalmú benzinek felhasználását azonban környezetvédelmi okokból mára már 

betiltották. 

A kıolajtermékek között legértékesebb motorhajtó benzin mennyiségének növelésére 

szolgáló különbözı eljárások közül a magasabb szénhidrogéneket tartalmazó párlatok 

katalitikus krakkolását, az aromás szénhidrogének arányát növelı reformálást, az izobutánnak 

C3-C4 alkénekkel végzett alkilezését (alkilát benzin), valamint az egyenes láncú alkánoknak 

elágazó láncúvá való izomerizálását említjük meg. (Néhány ilyen módszer kémiájával a 

késıbbiekben meg fogunk ismerkedni.) 

A Diesel-motorok mőködése, a benzinmotorokkal ellentétben, az üzemanyag öngyulladására 

épül, vagyis a fıleg egyenes láncú szénhidrogéneket tartalmazó gázolaj (Diesel-olaj) 

tekinthetı jobb üzemanyagnak. A gázolajok jellemzésére használatos ún. cetánszám olyan 

(normál) cetán - α-metilnaftalin elegy százalékos cetán tartalmát jelenti, melynek gyulladási 

tulajdonságai a vizsgált olajéval azonosak. 

Energetikai szempontból földgáznak a túlnyomóan szénhidrogén tartalmú gázkeverékeket 

nevezzük. A domináló komponens azonban lehet széndioxid, nitrogén, kénhidrogén is. 

Földgáz alatt azonban olyan gázkeveréket értenek, amelyek túlnyomóan metánból (CH4, 

rövidítése C1) a pentánig (C5H10, rövidítése C5) terjedı egyszerő parafinokból állnak. 

 

Földgáz tipikus összetétele   Részarány (%)   Főtıérték [MJ/m3] 

Földgáz           100     31 - 36 

Metán (CH4)             97       35,8 

Etán (C2H6)               0,919       60,0 

Propán (C3H8)              0,363       93,7 

Bután (C4H10)              0,162     118,0 
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Szén-dioxid (CO2)              0,527 

Oxigén (O2)          0-0,08 

Nitrogén (N2)               0,936 

Nemesgázok (A,He, Ne, Xe)  nyomelemként 

 

Keletkezésérıl megoszlanak a vélemények, hogy a szapropélbıl keletkezett-e a földgáz, 

csak eltérı módon, mint a kıolaj, vagy pedig a kıolaj lebomlásából származik. A földgáz 

leleteknek mintegy egyharmada a kıolajjal együtt található. 

A világ feltárt földgáz készlete 70 Tm3, a kitermelhetı potenciális készletet 300-600 Tm3-

re becsülik. Magyarország földgáz készletét 120 Gm3 körülinek sejtik a szakemberek. Ezek 

pliocénkori homokkıben találhatók Algyı, Hajdúszoboszló, Szank térségében, 

metántartalmuk 89-96 %. A készletek mellett ma már az igények kielégítésére jelentıs 

mennyiségő földgázt importálunk Oroszországból. 

A földgázt a mezık közelében, földgázüzemekben tisztítani kell, elı kell készíteni a 

szállításra. A szállítás túlnyomó többségben csıvezetékeken történik. Vannak 

gerincvezetékek (10 bar) és ezekrıl ágaznak le az egyes fogyasztókhoz további vezetékek (3 

bar). 

Nyomásfokozás: földgáz-tüzeléső gázturbina hajtású kompresszorokkal (ha szükséges a 

földgáz felmelegítésével). A földgáz rohamos kitermelését az 1920-as évektıl induló acélcsı 

gyártásnak köszönheti, mivel ezzel valósulhatott meg a nagyobb távolságra történı szállítás. 

3.2. A kıolaj- és földgáz-származékok felhasználása vegyipari nyersanyagként 

Vegyipari nyersanyagként tulajdonképpen minden kıolaj-párlat, gázfázisú szénhidrogén, 

vagy un. közbensı termék felhasználható. A motorhajtó anyagokat, kenıolajokat és az 

oldószereket kivéve valójában minden olajszármazéknak ez is a sorsa. A motorhajtó 

anyagként fel nem használt benzin és gázolaj, a tüzelésre (ipari, vagy kommunális) fel nem 

használt gázok pirolízis alapanyagként, a nehezebb párlatok a katalitikus krakkolás 

alapanyagaként folytatják útjukat a petrolkémiai vertikumban. Ez utóbbi kifejezés azt jelenti, 

hogy az adott olajtermék több lépcsıs átalakítás során alakul át végtermékké: pl. nyersbenzin 

> monomerek > polimerek > mőanyag késztermékek.  

Petrolkémiának tekintjük a vegyipar azon részét, amelynek a kiinduló anyagait szénhidrogén 

bázison állítják elı. A termékei között számos szerves és szervetlen vegyületet találunk, 

amelyek a mőanyagipar, a festékgyártás, a gumiipar, a mőtrágyagyártás és számos más iparág 

kiinduló anyagai. 
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� aromás vegyületek (benzol, toluol, xilol) 

Régen a kıszén lepárlásakor keletkezı kátrányból állították elı, ma reformálással, majd 

oldószeres elválasztással (extrakcióval), vagy pirolízis benzinbıl (ld.késıbb) extrakcióval. 

Felhasználásuk fıként a mőanyagiparban jellemzı. 

� n-paraffinok 

Molekulaszitás elválasztással: bizonyos porózus szilárd anyagok pórusaiba csak az elágazást 

nem tartalmazó láncú szénhidrogének férnek be, így elválaszthatók a többi szénhidrogéntıl. 

Felhasználás: mosószergyártás. 

� olefinek (kettıs kötéső szénhidrogének) 

Benzin vagy más szénhidrogének pirolízisével: a kıolaj atmoszférikus desztillációjával 

elıállítható un. vegyipari benzint csıkemencében vízgız jelenlétében gyorsan 830-850 ˚C-ra 

melegítik, (0,1-0,2 s tartózkodási idı), majd hirtelen lehőtik. Keletkezik gáz, benne ~28 % 

etilén, ~15% propilén, valamint folyadék, motorbenzinbe keverhetı komponens, pirolízis 

kátrány, belıle koksz, korom gyártható. A gázból kinyerhetık más értékes telítetlen 

vegyületek is. 

Felhasználás: mőanyagipar - etilénbıl sok szerves vegyület elıállítható  

� Szintézisgáz 

Metán (földgáz) vagy bármely szénhidrogén tartalmú elegy (pl. könnyőbenzin) vízgız 

jelenlétében, ~900ºC-on, Ni katalizátoron CO-t és H2-t tartalmazó gázeleggyé alakítható, 

amelybıl számos kémiai szintézis kiindulhat, pl. ammóniagyártás, belıle salétromsav, 

mindkettıbıl ammónium-nitrát mőtrágya nyerhetı, Fischer - Tropsch szintézis, az n (2 H2 + 

CO) → (-CH2-)n +n H2O egyenlettel leírva. 

 

A Föld jelenleg ismert, a jelenlegi technológiákkal gazdaságosan kitermelhetı kıolajkészletét 

mintegy 160000 Mt-ra becsülik. Évente a világ kıolaj-felhasználása 3500 Mt. Könnyen 

kiszámolható, hogy a jelenlegi gazdasági és technológiai körülményeket változatlannak 

tételezve fel, ez a kıolaj mennyiség szők 50 esztendıre elegendı. Napjainkban a kitermelt 

mennyiség több mint 80 %-át energiatermelésre használják főtıanyagként és jármő 

hajtóanyagként. A fennmaradó hányad legnagyobb részét, azaz több mint 200 millió tonnát 

polimer gyártásra fordítják. A 19. ábra a kıolaj – polimer – mőanyag - hulladék ciklust 

mutatja be. 
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19. ábra: A petrolkémiai "életciklus" 

Az ábra összefoglalja azokat a folyamatokat, amelyek a kıolajból kiindulva a mőanyag 

hulladékokig vezetnek. A kıolaj finomítás (krakkolás és tisztítás) kis molekulatömegő 

szénhidrogéneket eredményez, amit frakcionálva fıleg benzin, gázolaj és kerozin formájában 

üzemanyagként használnak fel. A kisebb molekulatömegő frakciókban azonban megtalálható 

az etilén (C2-frakció), a propilén (C3-frakció), valamint a butadién és az izobutilén (C4-

frakció), melyeket monomerként felhasználva nagy mennyiségben gyártanak polietilént, 

polipropilént, poli-butadiént és poli-izobutilént. A szerves kémiai vegyipar a kis 

molekulatömegő szénhidrogénekbıl kiindulva igen nagyszámú vegyületet állít elı. Ezek közé 

tartoznak azok a vegyületek is, amelyeket monomerként polimer gyártásra használnak fel. Az 

iparilag legnagyobb mennyiségben gyártott homopolimerek ismétlıdı egységének (monomer 

egységének) a szerkezetét mutatja a következı ábra. Egyértelmően szembeötlik errıl az 

ábráról, hogy összetételük szempontjából két nagy csoportba sorolhatók ezek a polimerek: (1) 

szénhidrogének és (2) heteroatomot (N, O, Si, Cl) tartalmazó polimerek. Más 

megközelítésben poláros és apoláros monomer egységekbıl felépülı polimerekre történı 

felosztás is lehetséges, aminek – mint a késıbbiekben látni fogjuk – az elegyíthetıség 

szempontjából van nagy jelentısége. A polimerek feldolgozása eredményezi a mőanyag 
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termékeket. Ezek – mint már említésre került – igen nagy hányadban nem tisztán csak 

polimerekbıl állnak, hanem többféle, a feldolgozás és alkalmazás szempontjából fontos 

segédanyagot tartalmaznak (pl. csúsztatók, lágyítók, stabilizátorok, színezékek, töltıanyagok 

stb.). Használat után ez a sokféle mőanyag termék a hulladékba kerül. A mőanyag hulladék 

mennyiségét nehéz becsülni, leszögezhetı azonban, hogy az elıállított polimerek 

mennyiségének növekedésével egyre nagyobb mennyiségő mőanyag hulladék is keletkezik. A 

20. ábra a polimerek egyfajta csoportosítását mutatja. 

 

20. ábra: A polimerek csoportosítása 

A fent leírtakból látható, hogy a kıolaj-származékok – különbözı technológiai átalakításokkal 

– a gazdaság minden területén felhasználhatók: a mezıgazdaságban használt agrofóliáktól 

kezdve, a háztartási mőanyagokon át egészen az őrtechnikákban használt speciális 

mőanyagokig. 

Bár a képzıdı nagy mennyiségő hulladékok a társadalomban jogos ellenérzést váltott ki pl. a 

mőanyagok használata, felhasználásuk növekvı trendje nem valószínő, hogy megállítható. 
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Ezért is célszerő a problémát a hulladékok kezelésének oldaláról megközelíteni és itt keresni a 

megoldást. Errıl a késıbbiekben részletesen is szó lesz.   

 

4. Fejezet: A kıolaj-származékokból elıállított szerves anyagok 

technológiája 

A kıolajból és származékaiból elıállított szerves anyagok technológiáját már az elızı 

fejezetben is érintettük, amikor azok nyersanyagként történı felhasználásáról beszéltünk. 

Ebben a fejezetben a szóban forgó technológiák rövid ismertetésére térünk ki az 

alfejezetekben látható csoportosítás szerint. Csak felsorolás-szerően fogjuk említeni azokat a 

technológiákat, amelyek rövid ismertetésére az elızı fejezetekben már kitértünk. 

Természetesen ebben a fejezetben is fogunk róluk újabb információkat is adni.  

4.1. A termikus folyamatokon alapuló technológiák 

Ebbe a csoportba három technológiát tudunk egyértelmően besorolni; ezek a viszkozitás-

törés, a kokszolás és a termikus krakkolás. Ebbıl az elsı kettı finomítói technológia, a 

pirolízis pedig finomítón kívüli. A termikus krakkolást, vagy pirolízist szokták etiléngyártási 

technológiaként is emlegetni, utalva ezzel a technológia létrehozásának eredeti céljára. 

Ebben az alfejezetben csak a viszkozitás-törést fogjuk részletesebben ismertetni, mivel a 

kokszolásról már volt szó – a termikus krakkolásról is, de ezt a technológiát a késıbbiekben 

részletesen is ismertetjük. 

1. A viszkozitás-törés technológiája 

A viszkozitás-törés tulajdonképpen a termikus krakkolás egy enyhébb formája, amikor a 

nehezebb kıolaj-maradékokat krakkoljuk a viszkozitásuk csökkentése érdekében – anélkül, 

hogy a forráspont-tartományukat érdemben befolyásolnánk. A viszkozitás csökkenésével 

együtt csökken az elegy dermedéspontja is. 

A folyamat célja lehet a desztillációs maradék viszkozitásának csökkentése azért, hogy 

keverni lehessen azokat a könnyebb főtıolajokkal. Lehet cél az is, hogy un. közép-

desztillátumokat állítsunk elı kenıanyagokhoz történı bekeveréshez. Ez mindig az adott 

finomító profiljától függ. 

Például az atmoszférikus desztilláció maradékát 425-510°C-ra felmelegítjük egy kemencében, 

majd az anyagot egy újabb desztilláló oszlopba vezetjük. Közben – a kemencébıl történı 

kilépésnél – hideg gázzal kvencseljük (hőtjük), hogy a túlkrakkolódást, vagyis a 
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kokszképzıdést elkerüljük. A szétválasztó oszlop fenekén összegyőlt maradékot is 

többféleképpen lehet felhasználni: vagy kokszot gyártanak belıle, vagy hozzákeverik a 

katalitikus krakkolás alapanyagához (ez utóbbi a ritkább). 

Kivételes esetekben a vákuum-desztillációs maradékot is felhasználják a viszkozitás-törés 

alapanyagaként. Ilyenkor a folyamatban hosszabb reakcióidıt alkalmaznak (1-8 perc). Az 

alapanyag hányadában < 10% benzin és könnyebb frakció nyerhetı ki. Természetesen itt is a 

piaci viszonyok döntik el, hogy érdemes-e ilyen arányért a vákuum-maradékot így feldolgozni 

– alternatíva a kokszolás (itt is keletkezik könnyő termék!) lehet, esetleg a bekeverés 

valamilyen főtıolajba.  

Kinetikai szempontból a viszkozitás-törés elsırendő kémiai reakciónak tekinthetı, mivel nem 

fordulnak elı nagymértékben olyan szekunder reakciók, mint a polimerizáció, vagy a 

kondenzáció. 

Ennél fogva a reakciósebességi állandó az alábbi egyszerő képlettel felírható: 

  K = 1/t * ln 100/x1 

ahol: K a reakciósebességi állandó (1/s) 

         t a tartózkodási idı (s) az alapanyag folyadékfázisú térfogatáramához viszonyítva 

         x1 a 484°C feletti forráspontú termékek hozamának aránya (térf. %) 

Ezek alapján a reakciósebességi állandó hıfokfüggése lineáris. 

A technológia legfontosabb berendezése a kemence. Ennek a megtervezése elsısorban az 

alapanyag függvényében, ill. annak ismeretében történik. Mivel a hosszabb szénhidrogén-

molekulák bomlása 425°C körül kezdıdik, a csıkígyó hosszát úgy kell megtervezni, hogy az 

alapanyag hıfoka ne legyen magasabb 510°C-nál a kilépéskor. 

2. A kokszolási eljárás 

Errıl a technológiáról az 1.1.2. fejezetben (13. oldaltól) részletesebben is olvashatnak. A 

folyamat leírásán és fontosabb paraméterein túlmenıen az alábbi technológiai szempontok 

érdemelnek kiemelt figyelmet a kokszolásnál: 

- a leggyakrabban felhasznált alapanyagok: az atmoszférikus desztilláció maradéka (a 

pakura), a vákuum-desztilláció maradéka (az aszfalt), a termikus krakkolás (pirolízis) 

maradéka (a pirolízis nehézkátrány), valamint a katalitikus krakkolásnál dekantált nehézolaj; 

ebbıl is látható, hogy az alapanyag kiválasztása milyen rugalmasan igazítható a finomító 

felépítéséhez 

- az alapanyag összetétele és alábbi tulajdonságai jelentısen befolyásolja a képzıdı koksz  

  tulajdonságait is: a sőrőség, a Conradson-szám (ami a kokszképzıdési hajlamra utal), a  

  desztillációs görbe kezdeti- és végforrpontja, valamint az alapanyag kén- és fémtartalma (a  
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  nyersolaj gyakorlatilag minden szennyezı anyaga a vákuum-desztilláció maradékában  

  koncentrálódik; itt győlik össze az összes nikkel- és vanádium-tartalom, az aszfaltének és a 

hamu, a kénvegyületek fele és a nitrogén-vegyületek 80-90%-a – ezek nagy része 

természetesen a képzıdött kokszban lesz 

- az aszfaltének tartalmát a n-pentánban vagy n-hexánban való oldhatóság alapján lehet  

  meghatározni – ezek ugyanis nem oldódnak bennük, hanem kolloid szuszpenziót képeznek; 

nem gyártható belılük jó minıségő koksz, mivel sok oxigén-, nitrogén- és kén-vegyületet, 

valamint fémeket tartalmaznak 

- az aromásokból viszont kiváló minıségő, könnyen grafitizálható koksz állítható elı 

- az üzemi paraméterek jelentısen befolyásolhatják a koksz hozamát a gyártásnál: a nyomás 

és a hımérséklet növelése egyaránt a kokszképzıdés növekedésének irányába hat; ugyanezt 

okozza a recirkulációs arány növelése is – mindhárom változó értékének emelése javítja a 

koksz minıségét is. Azonban, sem a hımérsékletet, sem a nyomást nem lehet korlátlanul 

növelni, mert olyan kemény koksz képzıdhet, amit nem lehet majd kiszedni a kamrából. 

3. A termikus krakkolás (pirolízis) technológiája 

Ezt az eljárást az 1.2.1. fejezetben (16. oldaltól) fı vonalaiban már ismertettük. A TVK Olefin 

1 üzem technológiájának részletes ismertetésére a késıbbiekben kerül majd sor. Ebben a 

fejezetben a többi termikus eljáráshoz való összehasonlítás érdekében említjük meg. 

Míg a viszkozitás-törésnél a könnyebb párlatok (elsısorban motorhajtó anyagokhoz 

adagolható) elıállítása volt a cél, addig a kokszolásnál a petrolkoksz elıállítása. 

Természetesen itt is keletkeztek könnyebb frakciók, amiket akár üzemanyagokhoz adagolva is 

fel lehetett használni. 

Ha hasonlítani akarnánk a termikus krakkolást akár egyikhez, akár a másikhoz, elmondhatjuk, 

hogy tulajdonképpen mindkettınek rokona. Valamivel közelebb áll ugyan a viszkozitás-

töréshez, mert ott is cél a kokszképzıdés csökkentése és a paraméterek is közelebb állnak 

egymáshoz. Annak ellenére, hogy a viszkozitás-törés kb. 500°C-os hımérsékletével szemben 

a termikus krakkolás folyamatát 800-870°C között szabályozzák. Ennek a folyamatnak a célja 

ugyanis a kis szénatom-számú telítetlen szénhidrogének (olefinek) elıállítása a célja. Ezek 

ugyanis a mőanyaggyártás legfıbb alapanyagai. 

Az, hogy milyen mennyiségő etilént és propilént (ezek a legfontosabb monomerek) tudunk 

elıállítani, az nemcsak az üzemi paraméterektıl, hanem az alapanyag minıségétıl, 

összetételétıl is függ. A legtöbb etilén etán alapanyagból állítható elı, de jelentıs mennyiség 

nyerhetı a vegyipari benzin (naphtha) termikus krakkolásával is. A 21. ábra a különbözı 

alapanyagokból nyerhetı termékszerkezetet mutatja. 
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21. ábra: A különbözı pirolízis-alapanyagokból nyerhetı termék-szerkezetek 

Látható, hogy akár a gázolaj bontásával is jelentıs mennyiségő monomer (etilén, propilén, 

butadién, butének) nyerhetı. 

A folyamatban az alapanyagok összetételét és a paramétereket körültekintıen össze kell 

hangolni, hogy el tudjuk érni a maximális monomer-hozamot. Az utóbbi évek tendenciái 

szerint azonban már nemcsak a monomerek tekinthetık értékes termékeknek, hanem a BTX 

(benzol+toluol+xilol) és a kvencsolaj (pirolízis kátrány) is. Ezért a folyamatot ma már nem is 

a termékhozamokra, hanem a maximálisan elérhetı profitra optimalizálják. Ehhez figyelembe 

kell venni nemcsak a termékek, hanem az alapanyagok árait is, valamint a felhasznált energia 

költségét. A keletkezı metán-frakciót főtıgázként használják fel a kemencékben való 

tüzeléshez, vagyis az alapanyag kívánt hıfokra történı felhevítéséhez. Vagyis a folyamat 

tulajdonképpen megtermeli a saját maga számára szükséges főtıanyagot (csak kis 

mennyiségő földgáz-importra lehet szükség). A forró füstgázok által szállított hıt pedig 

elsısorban gıztermelésre használják – ezt a gızt pedig elsısorban a bontott gázok 

szétválasztásához szükséges kompressziónál használják fel a kompresszorok turbináinak 

meghajtásához. Az egész hıbontási folyamat hatásfoka nagyon jónak mondható, hiszen a 

bevitt energia mindössze 7%-a vész el – a többi valamilyen formában hasznosul. Ezért 

mondják, hogy a pirolízis az ipar legjobban megtervezett, de egyben legbonyolultabb 

technológiája. A további részletekrıl a 7. fejezetben olvashatnak. 
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4.2. A termo-katalitikus eljárások 

A termo-katalitikus eljárások egy részét az elızı fejezetekben már érintettük. Ezek a 

fluidágyas katalitikus krakkolás (FCC) és a katalitikus reformálás voltak. Ebbe a csoportba 

tartozik még a finomítói eljárások közül a hidro-krakkolás, az izomerizáció, az alkilezés, a 

hidrogéngyártás és a hidro-dezalkilezés is. Ebben a fejezetben csak a folyamatok lényegét, 

céljait és a legfontosabb jellemzıit ismertetjük. (A MOL százhalombattai finomítójában 

mőködı FCC eljárás részletes ismertetésére a 6. fejezetben kerül majd sor). A cél az, hogy a 

fejezet segítsen eligazodni a petrolkémiai eljárások közötti összefüggések bonyolult térképén. 

4.2.1. A hidro-krakkolás 

Az eljárást az 1960-as évek elején fejlesztették ki és azóta is egyfolytában növekszik az ilyen 

célból létesített berendezések száma. A fejlıdés egyik oka az, hogy a finomítókban 

folyamatosan termelıdı hidrogén számára kiváló felhasználási terület (a hidro-krakkolás 

ugyanis hidrogén jelenlétében történı krakkolást jelent), másrészt pedig az idıközben 

kifejlesztett bifunkciós katalizátorok elterjedése nagyban hozzájárult egy igen széles 

termékskála kialakításához – már ami a hidro-krakkolás segítségével nyerhetı. 

A bifunkciós katalizátorok segítségével, hidrogénnyomás alatti krakkolás alacsonyabb 

hımérsékleten történhet, mint a hagyományos katalitikus krakkolás, egyfunkciós 

katalizátorral. Ez azt is jelenti, hogy alapanyagként nehezebb maradékokat is fel lehet 

dolgozni, mint pl. az FCC-vel. Ebbıl következik az is, hogy a kinyerhetı termékek skálája 

szélesebb. A folyamat termékeként gázok, benzin, gázolaj és nehezebb olajok is keletkeznek.  

A folyamat során az alábbi típusú kémiai reakciók játszódnak le: 

- carbo-kationok képzıdése és izomerizációja a katalizátor-hordozó savas aktív felületén 

- az ionok C – C kötéseinek hasadása; a képzıdött kisebb ionok reagálnak a jelen lévı 

szénhidrogén molekulákkal, miáltal láncreakciók indulnak el 

- a telítetlen termékek hidrogénezıdése  

- hiodro-dezalkilezés (amikor az aromás győrőhöz kötıdött oldalláncok letörnek és a letört 

lánc telítıdik 

- aromás győrők telítıdése és kinyílása 

Az alkalmazott katalizátorok a már említettek szerint bifunkciósak; ez azt jelenti, hogy 

fémeket  (Mo, W, Pt, Ni) visznek fel oxid vagy szulfid formájában savas jellegő (pl. 

alumínium-oxid, vagy alumínium-szilikát) hordozóra. A fémtartalom általában 3-25% között 

változik, az alkalmazott fémtıl függıen. Ritkább esetben un. promotor fémet is alkalmaznak 

(kétfémes rendszer). A leggyakrabban alkalmazott fém a wolfram, esetleg nikkel promotorral. 
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A folyamat egyik nagy elınye, hogy a kokszképzıdési ráta viszonylag alacsony (2-3%); alig 

magasabb, mint a termikus krakkolásnál jellemzı 1-2%. 

A folyamatot általában 390-470°C-on vezérlik, az alapanyag minıségének függvényében. A 

hıfok emelése természetesen a bomlás sebessége növekedésének irányába hat, de nem 

emelhetı bizonyos határ fölé: az egyensúlyt ott kell megtalálni, ahol a hidrogénezés sebessége 

még nem csökken, ill. a kokszképzıdés sebessége nem növekszik számottevıen. 

A folyamat nagy nyomáson (100-180 bar) játszódik le. A nyomás növelésével csökken a 

keletkezı benzin aromás-tartalma (hidrogénezıdnek és kinyílnak a győrők, de növekszik a 

katalizátor ciklusideje; ez utóbbi általában 80-200 nap között van. 

4.2.2. Az izomerizáció 

Az motorhajtó anyagok elıállítása szempontjából az egyik legfontosabb eljárás az 

izomerizáció (emlékeztetésül: a nyílt szénláncú parafinok oktánszáma alacsony, az elágazó 

szénláncúaké magas). Régebben ólom-tetraetilt használtak a benzin oktánszámának 

javításához, de ma már az EU szabványok környezetvédelmi okokból nem engedik az 

„ólmozott” benzin használatát. Helyette MTBE-t (metil-tercier-butil éter) vagy helyenként 

ETBE-t (etil-tercier-butil éter) használnak. Az adalékok használata mellett és helyett a 

finomítók törekednek az oktánszám adalékok nélkül történı növelésére is – ennek egyik útja 

az izomerizáció. 

A folyamatban résztvevı alapanyagok és termékek nagymértékő hasonlósága azt jelenti, hogy 

a reakcióhık kicsik (1-5 kcal/mól) és a rendszer entrópia-változása is rendkívül kicsi. Ez azt is 

jelenti, hogy az egyensúlyi koncentrációk – magyarán a képzıdött termékek aránya – csak 

nagy bizonytalanságokkal számítható. Ebbıl az következik, hogy a modell-alapú 

termékhozam-számításokat alaposan le kell ellenırizni laboratóriumi, vagy kísérleti üzemi 

körülmények között is. Ez azért is nagyon fontos, mert a képzıdött izo-alkánok egymás között 

is termodinamikai egyensúlyban vannak. Lássuk ezt az alábbi példán: 

 

 2-metil-pentán 

n-hexán   2,3-dimetil-bután   2,2-dimetil-bután 

 3-metil-pentán 

  

Könnyen belátható tehát, hogy a reakciósebességi állandók, a kinetikai paraméterek és 

egyáltalán a reakciósebességek kiszámítása nem egyszerő feladat. 
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Alapanyagként a nyíltláncú szénhidrogének viszonylag szők skáláját, vagy azok elegyét 

szokták használni (C5-C8). A reakcióelegy re-cirkulációját a folyamatban csak igen ritkán 

szokták alkalmazni (csak akkor, ha valamelyik izomér nehezen választható el az elegytıl), 

mert az egyensúlyi koncentrációk nem változnának olyan mértékben, hogy a visszakeringetés 

gazdaságos legyen. Az alapanyag tisztasága viszont nagyon fontos tényezı, mivel a 

szennyezıdések mérgezhetik a katalizátort. 

Katalizátorként vagy az elızı fejezetben is említett bifunkciós anyagokat, vagy Friedel-Crafts 

típusú katalizátorokat alkalmaznak. Ez utóbbi alkalmazása esetén a folyamat alacsonyabb 

hıfokon is üzemeltethetı (100-120°C), de sokkal nagyobb mértékő a korrózió (az ipari 

gyakorlatban az AlCl3-ot, vagy az AlBr3-ot szokták Friedel-Crafts katalizátoroknak nevezni, 

de lehet más protont leadó savas anyag, mint a kénsav, vagy a sósav). A bifunkciós 

katalizátorok alkalmazása esetén a folyamat magasabb hıfokon játszódik le (420-440°C) és a 

nyomás is lehet magasabb (25-75 bar, az alapanyag fajtájától függıen), de a nagyobb energia-

ráfordítás a jobb termékhozamok és a kisebb korrózió miatt bıven megtérül. 

4.2.3. Az alkilezés 

Az alkilezés nem más, mint különbözı alkil-gyökök (metil, etil, propil, vagy izo-propil, butil), 

vagy izo-alkánok (pl. izobután) hozzákapcsolása telítetlen, vagy aromás szénhidrogénekhez. 

A folyamatnak az iparban általában két célja lehet: 

- benzinek oktánszámának növelése az izomerizáció fokozásával (olefinek alkilezése) 

- aromások alkilezése monomerek (pl. sztirol) elıállítása céljából 

Az eljárást csak azokban a finomítókban alkalmazzák, ahol más forrás nem áll rendelkezésre 

a benzin oktánszámának javítására, vagy az alkilezett aromások más forrásból nem nyerhetık 

ki. A mai modern finomítókban már ritkán alkalmazzák, mert: 

- a benzinek oktánszáma gazdaságosabban javítható katalitikus reformálással, vagy a termikus  

  krakkolásnál nyert pirobenzin bizonyos részeinek (pl. C8-frakció) hozzáadásával 

- a katalitikus krakkolásnál (FCC) is magas oktánszámú benzin nyerhetı, így az is 

bekeverhetı 

- a pirobenzinbıl még mindig gazdaságosabb a sztirolt kinyerni, mint benzolból és etilénbıl 

  kiindulva gyártani  

Tipikus alkilezési reakció az izobutánnal történı alkilezés az alábbi általános egyenlet szerint: 

CnH2n + i-C4H10 → C(4+n)H2(4+n)+2 

Az izobutánnal, oktánszám-javítás céljából történı alkilezés szinte az egyetlen, ipari 

méretekben is alkalmazott technológia. Az alkalmazott olefinek pedig a propilén, vagy a 
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butilén, esetleg az etilén, bár ez a finomítókban nem igen áll rendelkezésre (propilén és 

butilén a katalitikus krakkolásnál számottevı mennyiségben – pár % - keletkezik).  

A folyamat viszonylag alacsony hımérsékleten (50-100°C) és alacsony nyomáson (csak annyi 

nyomás kell, hogy a reakcióelegyet folyadékfázisban tartsa) megy végbe. Az alkalmazott 

katalizátorok az elızı fejezetekben már ismertetett savas jellegőek (leggyakrabban kénsav, 

HF vagy AlCl3). A folyamat erısen exoterm; a reakciók során fejlıdött hımennyiség 1500-

4000 kJ/kg alapanyag között van. 

Az alkilezésnek vannak termikus (katalizátor nélküli) változatai is, de ezek jóval magasabb 

hımérsékleten (450-500°C) és nyomáson (150-300 bar) mennek végbe. Ebben az esetben a 

reakciók nem a carbo-kationos, hanem gyökös láncmechanizmus szerint játszódnak le. 

4.2.4. A hidrogéngyártás 

A hidrogént régebben elsısorban az ammónia szintézissel (nitrogénbıl és hidrogénbıl) 

történı elıállítására használták. A petrolkémiai technológiák fejlıdésével azonban megnıtt az 

ilyen irányú felhasználás is: a hidro-krakkolás (ld. a 4.2.1 fejezetben), a különbözı 

kénmentesítési eljárások, az olefingyárakban alkalmazott acetilén-hidrogénezési eljárások, 

stb. Egy finomító hidrogén-termelése és felhasználása mindig annak profiljától függ. A 

katalitikus krakkolás, a katalitikus reformálás folyamatai mindig termelnek valamennyi 

hidrogént, a felhasznált alapanyag fajtájától függıen. A hidro-krakkolás és a kénmentesítés 

viszont fogyasztanak. Ahol pedig a fogyasztás van túlsúlyban, ott a hidrogént meg kell 

termelni valamilyen eljárással.  

Hidrogént nagyon sokféle alapanyagból lehet gyártani: a földgáztól kezdve a finomítói 

maradékokig bezárólag. Az alkalmazott eljárás mindig az adott helyi viszonyoktól függ. A 

gyártott hidrogén tisztaságát 95-99,99% közé állítják be (az olefingyárakban képzıdı 

hidrogén-frakció tisztasága ettıl lényegesen alacsonyabb, mintegy 85%). Hidrogént az 

iparban alapvetıen három eljárás szerint gyártanak: 

a.) metán és egyéb szénhidrogén-elegyek vízgızzel történı reformálása 

A metánt alapul véve, a folyamatban négy különbözı típusú reakciót különböztetünk meg: 

  CH4 + H2O ↔ CO + 3H2 

  CO + H2O ↔ CO2 + H2 

  CH4 ↔ C + 2H2 

  C + H2O ↔ CO + H2 

A folyamat viszonylag magas (600-800°C) hımérsékleten játszódik le. Magasabb 

hımérsékleten természetesen magasabb a kokszképzıdési ráta, de ezt a vízgız arányának 
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növelésével részben kompenzálni lehet (600°C-on a metán egyensúlyi konverziója 50% körül 

van). Nehezebb szénhidrogén-alapanyagok esetében a folyamat alacsonyabb hımérsékleten is 

vezérelhetı. Katalizátorként hordozóra felvitt átmeneti fémeket (elsısorban nikkelt) 

használnak. A katalizátor szerepe elsısorban az, hogy megnövelje a szén vízgızzel való 

reakciójának sebességét (C + H2O ↔ CO + H2). Ezáltal természetesen csökken a lerakódott 

koksz mennyisége. 

b.) metán és egyéb szénhidrogének parciális oxidációjával 

A parciális oxidáció oxigénnel történik, amit a levegıbıl le kell választani. Az oxidáció a 

reformálással ellentétben erısen exoterm folyamat és 1100-1500°C-on megy végbe. A 

reaktorból kilépve a reakcióelegyet gyorsan és drasztikusan le kell hőteni, hogy meggátoljuk 

az erıs kokszképzıdést. A folyamat beruházási igénye nagyon magas (levegı-szétválasztó is 

kell!), ezért ritkán alkalmazzák. Leginkább ott, ahol ammóniagyártás is van, mert ott van 

levegı-szétválasztó is). Katalizátorként hordozóra felvitt nemesfémeket (elsısorban platina) 

használnak. 

c.) víz elektrolízisével 

Az eljárást csak megemlítjük, mert nem tartozik a petrolkémiai technológiák közé. Lányege 

az, hogy a vizet elektromos áram segítségével elemeire, vagyis oxigénre és hidrogénre 

bontják. A folyamat energia-igénye nagyon magas, de rendkívül nagy tisztaságú hidrogén 

állítható elı vele. Napjainkban már csak igen kevés helyen és kisebb mérető (kapacitású) 

berendezésekben alkalmazzák.  

4.2.5 A hidro-dezalkilezés 

A folyamat célja elsısorban benzol elıállítása a toluol dezalkilezésével (a metil-gyök 

eltávolítása a győrőrıl). A folyamat kifejlesztését az a helyzet indukálta, hogy a benzol kb. 

10-15%-kal drágább, mint a toluol. Ez az arány természetesen a piaci viszonyok 

függvényében és földrajzi helyenként is változik, de a benzol iránti igény (kereslet) általában 

jellemzıen magasabb. A benzolhoz való hozzájutásnak a technológia kifejlesztése óta vannak 

egyszerőbb és olcsóbb módjai is (pl. a pirolízis, vagy a katalitikus reformálás során képzıdött 

benzinbıl), de ahol ilyen lehetıség nincs, ott ezt a technológiát alkalmazzák.  

A folyamat fı reakciója a toluol metil-gyökének leválása hidrogén jelenlétében. Az 

alkalmazott hidrogén-aránytól függıen lejátszódik még a benzolgyőrő telítıdése ciklo-

hexánná, majd a naftén-győrő felhasadása is, telítetlen és telített nyílt-szénláncú 

szénhidrogének és hidrogén képzıdésével. A benzol jelenléte miatt a folyamat során 

többgyőrős aromás vegyületek is képzıdnek – persze csak pár %-os, vagy még kisebb 
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arányban. Mivel a mellékreakciók hidrogén-fejlıdéssel is járnak, a folyamat friss hidrogén-

igénye viszonylag kicsi, mert a képzıdött hidrogént visszavezetik a folyamat elejére. A 

dezalkilezés alapanyaga nemcsak a toluol lehet, hanem a xilolok, sıt a metil-naftalinok is. 

A folyamat egyaránt lehet termikus (700-750°C-on), vagy katalitikus (540-560°C-on). A 

nyomás 20-70 bar között változik, a folyamat típusától függıen. 

4.3. Az egyéb kategóriába tartozó eljárások 

Az elızı csoportokba még be nem sorolt eljárások közé tartoznak az oxidációs és 

halogénezési folyamatok, az oxo-szintézis, valamint a proteinek elıállítása. 

4.3.1 A szénhidrogének oxidációja 

A szénhidrogének oxidációs eljárásai olyan széles területet ölelnek fel, hogy ezek részletes 

ismertetése a petrolkémiai technológia mellett (vagy azon belül) egy külön tantárgyat 

igényelne. Ebben az alfejezetbe alapvetıen csak az eljárások csoportosításával és a fıbb 

jellemzık leírásával foglalkozunk. Az oxidációs eljárások paraméterei alapvetıen az 

oxidálandó alapanyag fajtájától függenek, ezért a csoportosítást is eszerint végezzük el. 

a.) parafin szénhidrogének oxidációja 

A parafin szénhidrogéneket általában alkoholok, aldehidek, vagy ketonok elıállítása céljából 

oxidálják. Az oxidáció általában gázfázisban történik, én annál könnyebben megy végbe, 

minél nagyobb szénatom-számú az alapanyag szénhidrogén-molekula.  

A C-H kötések bomlásának reakció-sebességei a szénatom rendjének növekedésével 

exponenciálisan növekednek. Ezen oxidációs folyamatok szelektivitása általában nagyon 

kicsi: vagyis a reakcióelegyben több termék is, viszonylag nagy koncentrációban van jelen. 

Az ipari eljárásokban leggyakrabban a metánt oxidálják formaldehiddé, vagy metil-alkohollá 

(metanol), de gyakori a propán, vagy a PB-elegy oxidálása is. Az etán azért nem gyakori 

oxidációs alapanyag, mert azt inkább pirolízis-alapanyagként szokták felhasználni. Az 

eljárások általában 450°C-on mennek végbe (a metán esetében a hımérséklet némileg 

magasabb), 70 bar nyomáson és katalizátor jelenlétében. Gyakori még a n-bután oxidációja 

ecetsavvá az alábbi reakció szerint: 

n-C4H10 + 5/2O2 → 2H3CCOOH + H2O  ∆H°298 = -290 kcal/mól   

Ez a reakció alacsonyabb hımérsékleten (170-180°C) és alacsonyabb nyomáson (40-50 bar) 

megy végbe 8-11% oxigén-tartalomra hígított levegıvel, hogy csökkentsék a robbanás 

veszélyét. Ennek érdekében a bután konverzióját is maximálni kell 30%-os értéken. 

Katalizátorként a Co vagy a Mn oldható sóit (acetát, vagy naftenát) használják, melyek 
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csökkentik az indukciós periódust és részt vesznek a lánc-átadásban. A keletkezett termékek 

szétválasztása nehéz, mert az ecetsav mellett képzıdı melléktermékek sokfélék (hangyasav, 

formaldehid, aceton, metanol, etanol, izopropanol, stb.) és egyformán kis koncentrációban 

vannak jelen (1-2%). 

Jelentıs ipari eljárás még a parafinok oxidációja zsírsavakká. Fontos, hogy a C18-C30 

szénatom-szám tartományba esı parafinok minél kevésbé elágazó szénláncúak legyenek. A 

reakció folyadék-fázisban alacsony hımérsékleten (105-120°C) és közepes nyomáson (40-60 

bar) játszódik le kálium-permanganát (KMnO4) katalizátor jelenlétében. A reakciók termék-

elegyének összetétele a következı: 50-60% zsírsav, 20-25% kisebb szénatom-számú szerves 

sav és mintegy 10% CO és CO2. A keletkezett zsírsavak szappanosítási és savasodási indexe 

egyaránt 240 körül van. 

Az alkalmazott ipari eljárások között még a nagyobb szénatom-számú alkoholok és az 

adipinsav elıállítása érdemel említést a parafinok oxidációs eljárásai között. 

b.) Telítetlen (olefin) szénhidrogének oxidációja 

Ezek közül elsı helyen és kiemelten fontos az etilénoxid elıállítása az etilén un. közvetlen 

oxidációjával. Az etilénoxid fontos közbensı termék a glikolok, a poli-etilén-glikolok, az 

etanolaminok és bizonyos, nem-ionos detergensek elıállításához.  

Az oxidálás történhet tiszta oxigénnel, vagy a levegı oxigénjével. A reakció melléktermékei 

mindkét esetben a széndioxid, a víz, a formaldehid és az acetaldehid. Nagyon fontos 

figyelembe venni, hogy az égési reakció, amikor a széndioxid és a víz képzıdik, mintegy 9-

szer nagyobb hıfejlıdéssel jár, mint az etilénoxid képzıdése. Ez már a reaktor tervezésénél is 

igen fontos szempont. Hasonlóan fontos szempont a katalizátor kiválasztása, valamint az 

üzemelési paraméterek megválasztása. A rendkívül nagy hıfejlıdés miatt ugyanis veszélybe 

kerülhet a reaktor és rendszerének stabilitása, ha a biztonságos üzemi körülményeket nem 

biztosítjuk. Ez robbanáshoz és katasztrófákhoz is vezethet. 

A legtöbb ipari eljárásban katalizátorként alumínium-oxid hordozóra felvitt ezüstöt 

használnak katalizátorként. Az ezüst-tartalom elérheti akár a 30%-ot is (rendszerint 5-10% 

között van). Az ezüst-tartalom növelésével természetesen növekszik a katalizátor aktivitása, 

de a szelektivitás nagyrészt a hordozótól függ. A hordozónak kis fajlagos felülettel (0,1-0,2 

m2/g) és nagy porozitással kell rendelkeznie. Hasonlóan fontos szerepe van a katalizátor 

aktivitásánál a felvitt ezüst diszperziós fokának, amelyet egy optimális (8 m2/g ezüst) értékre 

kell beállítani. Az ezüst részecskék optimális mérete pedig 30-70*10-3 mm között van. A 

katalizátorhoz kalcium- vagy bárium-oxid promotort is használnak. 
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Az égési reakciók visszaszorításához pedig alkil-halogenideket, aromás szénhidrogéneket, 

aminokat, vagy fémtartalmú szerves vegyületeket használnak – ezek közül egyet, esetleg 

többet a technológiától függıen. A leggyakrabban azonban az 1,2-diklór-etilént használják, 

mert igen kevés (2-3 ppm) is elég belıle. 

Az alapanyag etilén tisztasága 95-98%-os mértékben megfelelı (emlékeztetésül: a 

polimerizációs tisztaság min. 99,95%), de nem tartalmazhat olyan anyagot, ami az 

alkalmazott katalizátort mérgezi. 

A folyamat 260-290°C-os hımérsékleten megy végbe; az alkalmazott nyomások 

technológiánként nagyon eltérıek lehetnek: az atmoszférikustól egészen 35 bar-ig terjedhet. A 

nyomás növekedése javítja a hıátadást és a termelékenységet is, de jóval drágább szerkezeti 

anyagokat és komprimáló berendezéseket igényel. A reaktor leginkább egy csıköteges 

hıcserélıhöz hasonlít, melynek a csöveiben (ø 20-40 mm) helyezik el a katalizátort. A 

köpeny-térben a reakcióhı elvezetésére szolgáló hőtıközeg áramlik.  

A reakcióelegyben az etilén és az etilénoxid koncentrációját úgy kell beállítani, hogy 

elkerüljük a levegıvel történı robbanóelegy képzıdését; az etilén esetében a robbanási 

határértékek 3-28,6% között vannak, míg az etilénoxid esetében 2,3-3% között (figyelem: a 

100%-os etilénoxid is robban!).  

Tiszta oxigénnel történı oxidálás esetén az eljárás jóval kisebb berendezéseket igényel, 

kisebb az etilénveszteség is, de ebben az esetben az oxidáló berendezés mellé levegı-

szétválasztót is kell építeni (a tiszta oxigén elıállításához), ami viszont többletköltséget jelent. 

Az etilén oxidációján kívül természetesen vannak más, telítetlen szénhidrogéneket oxidáló 

eljárások is, de ezek ismertetése már nem férne bele a tananyag terjedelmébe. 

 

c.) Aromás szénhidrogének oxidációja 

Ezeknek az eljárásoknak a célja többnyire a maleinsav-anhidrid, a benzaldehid, a ftálsav-

anhidrid, vagy a benzoesav elıállítása. Hozzá kell tenni, hogy a maleinsav-anhidrid 

benzolból, oxidációval történı elıállítása ma már nem gyakran alkalmazott eljárás – a 

modernebb technológiákban a kiindulási alapanyag az olefingyárak C4-frakcióiból kinyerhetı 

butadién.  

A benzol katalitikus oxidációja során alapvetıen az alábbi reakció játszódik le: 

 

C6H6 + 9/2 O2 → HC – CO  
          | |               O + 2CO2 + 2H2O  (450°C, 1,5 bar, V2O5/MoO2 katalizátor) 
       HC – CO   
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A reakció exoterm, ahol 460 kcal/mól benzol hı fejlıdik. A céltermék anhidrid 60-70%-os 

hatásfokkal képzıdik az alábbi melléktermékekkel párhuzamosan: benzoesav, benzokinon, 

valamint más aldehidek és ketonok, ez utóbbiak nehézkessé teszik a fıtermék elválasztását 

(tiszta állapotban történı kinyerését) a belılük képzıdı polimerek miatt. A vanádium-

pentoxid és a molibdén-oxid katalizátorokat általában 2:1 arányban, együtt alkalmazzák. 

A másik csoport fontos ipari eljárás az alkil-aromás vegyületek (elsısorban toluol) oxidálása. 

A fı termék a benzaldehid vagy a benzoesav lehet, de itt is képzıdik maleinsav-anhidrid. 

Ezek a reakciók 500°C körüli hımérsékleten, urándioxid, vagy molibdén-trioxid katalizátor 

jelenlétében mennek végbe. 

A benzoesav is lehet fontos ipari intermedier (közbensı termék) a kaprolaktám, a tereftálsav, 

valamint a fenol elıállításához. Ezek elıállítására természetesen vannak más ipari eljárások is.  

Az alkil-aromás vegyületek oxidációs eljárásai között az egyik legfontosabb az o-xilol 

oxidálása ftálsav-anhidriddé. Alapanyagként a naftalint is szokták használni – attól függıen, 

hogy az adott régióban melyik könnyebben és olcsóbban hozzáférhetı. A fajlagos 

termelékenység (kg alapanyag/kg termék), a fajlagos hıfejlıdés (4000-4200 kcal/kg 

alapanyag) mindkét kiindulási anyagnál szinte azonos. 

Az o-xilol oxidálása levegıvel történik, fixágyas katalizátorral ellátott reaktorban, gáz- vagy 

folyadék-fázisban. A reakció 350-400°C-on megy végbe, vanádium-pentoxid katalizátor 

jelenlétében; modifikátorként titán-dioxidot szoktak használni. 

Az utóbbi évtizedben fejlesztették ki a fluidágyas katalitikus eljárást, melynek számos elınye 

van a fixágyassal szemben: 

- le lehet csökkenteni a levegı/szénhidrogén arányt, ami kisebb reaktor-térfogatot tesz 

lehetıvé 

- tovább csökkenthetı a szétválasztó berendezések mérete is 

- magasabb anhidrid-koncentrációt lehet elérni a kilépı gázáramban, tehát nı a hatásfok 

- a reaktor könnyebben, biztonságosabban szabályozható 

A végtermék ftálsav-anhidrid kb. 95%-os tisztaságú – az alkalmazott tisztítási eljárásokat 

követıen. 

4.3.2. Az oxo-szintézis 

Az „oxo” szintézisen a telítetlen szénhidrogének eggyel nagyobb szénatom-számú 

aldehidekké és/vagy alkoholokká történı „felbıvítését” értjük, ami szénmonoxiddal és 

hidrogénnel történik az alábbi reakciók szerint: 
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R – CH = CH2 + CO + H2 → R – CH2 – CH2 – CHO + H2 → R – CH2 – CH2 – CH2OH 

            vagy → R – CH(CH3) – CHO + H2 → CH(CH3) – CH2OH 

 

Az alternatív reakció azt mutatja, hogy elágazó szénláncú aldehidek, ill. alkoholok is 

képzıdnek. A reakciók katalizátor (kobalt-karbonilok) jelenlétében mennek végbe, viszonylag 

alacsony hımérsékleten (~ 150°C) megy végbe. A szintézisgázt viszont nagy nyomáson (200-

300 bar) vezetik be a reaktorba, hogy növeljék a gázok oldhatóságát a folyadék 

szénhidrogénekben. Az eljárást szokták hidro-formilezés néven is emlegetni. 

Alapanyagként az 5-8 szénatom-számú olefineket és szintézisgázt használnak. Ezek az 

olefinek megtalálhatók a termikus krakkolás termékeiben. Az utóbbi években az eljárást 

kiterjesztették a különbözı funkciós csoportokat hordozó olefinekre és a di-olefinekre is. Az 

alkalmazott szintézisgázban a CO és a hidrogén aránya 1:1,25 - figyelembe véve, hogy a 

reakció folyadék-fázisban játszódik le, valamint a hidrogén kisebb oldhatóságát a 

szénhidrogénekben.  

Az oxo-szintézis reakciói enyhén exotermek (28-35 kcal/mól). Ebbıl az is következik, hogy a 

reakció jól szabályozható. Meg kell viszont jegyezni, hogy a reakció körülményei az 

alkalmazott szénhidrogén-alapanyagtól függıen jelentısen eltérhetnek. A nyílt- és elágazó-

szénláncú termékek képzıdésének aránya az alkalmazott hımérséklettıl és nyomástól függ. 

Az alacsonyabb hıfok és a magasabb nyomás a nyílt-szénláncú termékek képzıdésének 

kedvez. Ugyanebbe az irányba hat a CO parciális nyomásának növekedése a reakcióelegyben. 

Az ipari eljárások (legfıbb licencadók a Shell, Union Carbide, BASF, ICI, Montecatini) az 

oxidáló reaktorokon túlmenıen az alábbi fıbb berendezéseket tartalmazzák: 

- a katalizátor elıkészítése és regenerálása 

- az aldehidek szétválasztása desztillációval 

- az aldehidek és az alkoholok tisztítása 

A magas nyomások miatt itt is speciális szerkezeti anyagok szükségesek, ami jelentısen 

növeli a beruházási költségeket. A katalizátor regenerálása során az fém kobalt, vagy 

valamilyen kobaltoxid formájában nyerhetı vissza. Ezt követıen alakítható ismét vissza 

katalizátor-formába, ami ugyancsak egy költséges és bonyolult eljárás. Ezek miatt az oxo-

szintézis folyamata az egyik legbonyolultabb katalizátor-rendszerrel rendelkezik. 
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4.3.3. Szénhidrogének halogénezése 

A halogénezett szénhidrogének felhasználási területe az 1970-80-as években jelentısen 

megnövekedett, de az utóbbi évtizedben a felhasználási területek – elsısorban 

környezetvédelmi okokból – szőkültek. A halogénezett szénhidrogének legfıbb felhasználási 

területei: az elızı fejezetekbıl már ismert vinil-klorid monomer (VCM) polimerizációja PVC 

elıállításához, robbanás-gátlók, hőtıközegek (freonok), valamint bizonyos detergensek 

elıállítása. Az eljárások kifejlesztésével egy idıben vetıdött fel, ill. párhuzamosan fejlıdött ki 

a képzıdött sósav (HCl) visszanyerésének technológiája. A direkt halogénezést követıen 

gyorsan teret nyertek a különbözı oxi-klórozási és oxi-hidro-klórozási eljárások is (ez utóbbi 

már ismert a VCM elıállításának technológiájából).  

A klórozott szénhidrogének elıállításának technológiái alapvetıen az alábbi csoportokba 

sorolhatók: 

- direkt klórozás klórgázzal katalizátor jelenlétében, fény vagy hı általi iniciálás segítségével 

- direkt klórozás klórgázzal, oxigén jelenlétében (etilén, vagy benzol alapanyagnál szokásos) 

- sósavval történı reagáltatás katalizátor jelenlétében 

- sósavval történı reagáltatás oxigén és katalizátor jelenlétében (a már ismert oxi-hidro-

klórozás)  

- klórozás különbözı klórozó-szerek (NaOCl, Ca(OCl)2, COCl2, SOCl2, stb.) segítségével   

A fluorozott származékokat általában úgy állítják elı, hogy a szénatomon lévı hidrogén-, 

klór-atomot, vagy egy más funkciós csoportot fluorral váltják ki (szubsztitúció). A 

szénhidrogének fluorozása történhet direkt módon is, fluor felhasználásával, de ez különösen 

nehézzé teszi az eljárás ipari alkalmazását a rendkívül nagy reakcióhı miatt (105-135 

kcal/mól hıfejlıdés). Ez a nagy mennyiségő hı a C-C kötések eltörését is eredményezi, ami a 

képzıdı szabad gyökök nagy száma miatt igen széles termékskála képzıdését eredményezi. 

A fluorozás történhet HF alkalmazásával, valamint különbözı fém-fluoridokkal (CoF3, MnF3, 

AgF2, stb.) is. A fém-fluoridokkal történı fluorozás reakciói endotermek, tehát hı bevitelére 

van szükség. A fluorozás történhet még elektrokémiai úton is; ez utóbbit inkább összetettebb 

szerves vegyületek (savak, amidok, éterek) esetében alkalmazzák.  

4.3.4. Proteinek elıállítása szénhidrogénekbıl 

A proteinek szénhidrogénekbıl történı elıállításának a táplálkozási szakemberek egyre 

nagyobb jövıt jósolnak a világ bizonyos részein tapasztalható és egyre növekvı 

élelmiszerhiány miatt. Az ENSZ egyik szervezeteként mőködı FAO (az élelmezésügyi és 

mezıgazdasági szakmai szervezet) adatai szerint az élelmiszeripari felhasználásra szánt 
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proteinek termelése már az 1970-es években meghaladta az évi 80 millió tonnát és ez azóta a 

többszörösére növekedett (egyes források szerint csak a duplájára).  

Azok a mikro-organizmusok, melyek a szénhidrogéneket proteinekké képesek átalakítani egy 

(vagy több) bio-szintézis folyamatán keresztül, tulajdonképpen már mintegy 100 éve 

ismertek. Az ezzel kapcsolatos szisztematikus kutatások kb. 60 éve kezdıdtek. A mikro-

biológia, a biokémia, a fermentálás technológiáinak fejlıdésével ma már korszerő ipari 

eljárások mőködnek. 

Az eljárás elsı és talán legfontosabb lépése a megfelelı mikro-organizmusok kiválasztása. 

Ezek lehetnek olyan baktériumok, vagy gombák (szakmai győjtınevükön kemi-organotróf 

mikro-organizmusoknak is szokták ıket nevezni), amelyek képesek szelektíven kiválasztani a 

normál-parafinokat, mint szén- és energia-forrást. A nitrogén, a foszfor, a kálium és más 

oligo-elemeket a fermentáláshoz külön forrásokból kell biztosítani. A kutatók több ezer 

mikro-organizmust teszteltek a proteinek elıállításához. A legfıbb kérdés olyan 

organizmusok megtalálása volt, amelyek ipari méretekben is megfelelı hatásfokkal képesek a 

proteinek elıállítására. A fıbb kritériumok a gyors növekedési képesség, magas protein és 

aminosav felvevı-képesség és a különbözı közegekhez való gyors alkalmazkodás képessége. 

A nagyobb sejtekkel rendelkezık a könnyebb szétválasztást segítik elı. Természetesen 

nagyon fontos szempont a termelt proteinek magas tápértéke is. 

Az alapanyagok olyan szénhidrogén-frakciók, amelyekben a C10-C20 szénatom-számú 

normál parafinok aránya magas. Az alkalmazott mikro-organizmust az alapanyag fajtájához 

igazítva választják ki. A termékek szétválasztási nehézségei miatt alapanyagként gyakran 

használnak inkább tisztán n-parafinokból álló frakciókat. 

Az utóbbi években kezdett elterjedni a metán alapanyagként történı alkalmazása is annak 

okán, hogy bizonyos régiókban hatalmas földgáz-készletek állnak rendelkezésre. Az eljárást 

nagyban nehezíti a metánnak a vizes biomasszában való alacsony oldhatósága. Ráadásul a 

fermentálás sebessége is jóval kisebb, mint a magasabb szénatom-számú szénhidrogének 

esetében. Az eljárások nagyon fontos része a táplálkozáshoz nélkülözhetetlen elemek (K, Zn, 

Fe, Mg, stb. és ionok) bevitele a fermentációs rendszerbe.  

A bio-szintézis mechanizmusa viszont még a mai napig nem tisztázott teljes mértékben 

(ugyanúgy van még sok tanulnivaló, mint a heterogén katalízisek mechanizmusa esetében). 

Annyit minden esetre tudunk, hogy a szükséges energia kinyerése egy többlépcsıs oxidációs 

folyamat segítségével történik, amely során hidro-peroxidok, majd alkoholok és végül 

zsírsavak képzıdnek. Az ilyen módon nyert energia segítségével történik a sejtek un. utólagos 
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oxidációja. A normál parafinok proteinekké történı átalakulása az alábbi összesített reakció-

egyenlettel foglalható össze: 

 

2nCH2 + 2nO2 + 0,19NH4
+ + (fontos elemek: P, K, S, etc.) → n(CH1,7O0,5N0,19) + nCO2 + 

1,5nH2O 

A metán esetében az összesített reakcióegyenlet a következı: 

6,25CH4 + 7,92O2 → C3,92H6,50O1,92 + 2,33CO2 + 9,25H2O 

Mindkét egyenlet a jelenleg elfogadott reakció-mechanizmus feltételezésén alapul. 

5. Fejezet: A földgáz és a szén szerepe a petrolkémiában 

 

A földgáz mindenki által ismert felhasználási területe az, amikor fosszilis energiaforrásként, 

tüzelıanyagként használjuk fel ipari, vagy kommunális berendezésekben – adott esetben a 

háztartásokban főtéshez, vagy fızéshez. Ennél jóval kevésbé ismertek azok a petrolkémiai 

eljárások, amelyek során a földgázból értékes ipari termékeket állítanak elı. 

Azokra a petrolkémiai eljárásokra, amelyekben a földgáz is felhasználható alapanyagként és 

az elızı fejezetekben, vagy a következıkben ismertetésre kerülnek, ebben a fejezetben külön 

nem térünk ki. Külön alfejezetekben szólunk viszont a földgáz energetikai szerepérıl is, 

valamint az alternatív energiaforrások jelenlegi helyzetérıl, felhasználásuk bıvítésének 

lehetıségeirıl. 

A szén esetében azoknak a technológiáknak a fı vonalait ismertetjük, amelyeket – a 

környezetvédelmi elıírások szigorodása ellenére – ma is alkalmaznak ipari méretekben. A 

szigorodó szabályzás ellenére vannak olyan szakértıi vélemények is, amelyek szerint – fıként 

a magas olajárak miatt – a szén szerepe ismételten nıni fog nemcsak az energiaellátásban, 

hanem az üzemanyagok elıállításában is. Ez utóbbi eljárásokat egyébként a II. világháború 

idején kezdték el fejleszteni. 

5.1. A földgáz (C1-C4-frakció) átalakítása motorhajtó anyagokká 

 

A világ bizonyított földgázkészletei folyamatos növekedést mutattak napjainkig. Ez a 

tendencia elıreláthatóan folytatódni fog, bár várhatóan kevéssé meredek módon, ami a gáz 

nyersanyagként történı felhasználásának arányát valószínőleg fokozatosan emeli majd az 

üzemanyagok és a petrolkémiai termékek elıállításában. Globálisan nıtt ezzel összhangban az 

érdeklıdés olyan technológiák iránt, melyek hatékonyan alakítják át a földgázt folyékony 
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üzemanyagokká és magasabb hozzáadott értékő termékekké. A gázból történı folyékony 

energiahordozók elıállításnak ösztönzıje a távol fekvı földgáz telepeken az, hogy a szállítási 

költségeket jelentısen csökkentsék, illetve elkerüljék a kıolaj kitermelı helyeken a földgáz 

felesleges elégetését. Néhány új eljárás nagyon kedvezıen veszi fel a versenyt a 

csıvezetékekkel és LNG tankhajókkal, melyek jelenleg még a fogyasztókhoz történı 

gázszállítás fı módszerei. 

A földgáz komponenseinek motorhajtóanyagokká, illetve vegyipari alapanyagokká 

történı átalakítására számos eljárást dolgoztak ki. A földgáz (metán) közvetlen konverzióját 

alkalmazza folyadék elıállítására az ARCO közvetlen oxidatív kapcsolási eljárása, míg a 

többi versenyképes technológia szintézisgázon keresztül tudja hasznosítani a metánt. Mindkét 

reakció csak magas - 700 oC fölötti hımérsékleten - katalizátor hatására képes aktiválni az 

igen stabilis metán molekulát. 

5.1.1. A szintézisgáz elıállítása földgáz alapon 

Szintézisgázt (CO+ H2 tartalmú gázelegy) sokféle célra, sokféle kiindulási anyagból és 

sokféle eljárással állítanak elı. Az alapvetı jelentıségő ammónia- és metanol-szintézisen 

kívül jelentıs mennyiségő szintézisgázt használ fel a hidrogéngyártás, Fischer–Tropsch-

szintézisek és más vegyipari szintézisek, pl. oxoszintézis, ecetsavgyártás stb. Szintézisgázt 

bármilyen széntartalmú anyagból elı lehet állítani. Magyarországon a MOL Rt. fejlesztési 

terveiben az olcsó és nagy mennyiségben rendelkezésre álló szén-dioxid-tartalmú hazai 

földgáz hasznosítása szerepel, de mérlegelik a maradék elgázosításából nyerhetı szintézisgáz 

hidrogéntartalmának feldolgozását is. A földgáz (szénhidrogén) alapú szintézisgázt elıállító 

technológiáknak két fı típusa van: a vízgızös reformálás és az autoterm reformálás. A 

vízgızös reformálás erısen endoterm, a reakciót csıköteges reaktorban hajtják végre magas 

hımérsékleten, külsı hıközléssel. Ez problémákat vet fel a szerkezeti anyagok oldaláról. 

Az autoterm reformálásnál széntartalmú anyaggal és vízgızzel együtt oxigént is 

bevisznek a reaktorba, és a reakcióhıt a nyersanyag (tipikusan metán) egy részének 

katalitikus oxidációja fedezi. Ennek az eljárásnak az a hátránya, hogy a szelektív oxidációhoz 

szükséges oxigén elıállítása költséges, a széntartalmú anyag és az oxigén együttes jelenléte 

pedig biztonságtechnikai problémákat vet fel. A szintézisgáz összetétele függ a kiindulási 

anyagtól, a technológiától és az üzemelési paraméterektıl. 

A vízgızös reformálás lejátszódó reakciói maga a vízgızös reformálás: 

CH4 + H2O  ↔  CO + 3 H2 ∆H300K = 206,3 kJ/mól 

de lejátszódik a szén-monoxid konverziós reakció is: 
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CO + H2O  ↔  CO2 + H2    ∆H300K = – 41,21 kJ/mól 

valamint a Bouduart-egyensúllyal is számolni kell: 

2 CO  ↔  CO2 + C    ∆H300K =  –172,6 kJ/mól. 

A Bouduart-reakció 700 °C felett válik számottevıvé, és az itt termelıdı szén károsan 

befolyásolná a katalizátor aktivitását és a reaktor szerkezeti anyagát, ezért nagy 

vízgızfelesleggel dolgoznak és rövid tartózkodási idıt választanak. 

A vízgızös reformáláshoz használt katalizátorok rendkívül érzékenyek a kénre, már 0,5 

ppm feletti kénszennyezés gyorsan tönkreteheti ıket. Ezért a reformálás elıtt mindig szükség 

van egy vagy több tisztítási mőveletre. Ha a nyersanyag kéntartalma nagyobb forráspontú 

vegyületekbıl, például merkaptánokból tevıdik össze, regenerálható aktívszén-tölteten 

hajtanak végre szakaszos adszorpciós tisztítást. Hidrogén-szulfid esetében cink-oxid-tölteten, 

cink-szulfid formájában távolítják el a ként. Esetenként (pl. COS eltávolítására) hidrogénezés 

is szükségessé válhat. Ilyenkor a hidrogént a metanolszintézis lefújt gázából veszik, és a 

hidrogén-szulfidot a már említett módon, cink-szulfid formájában távolítják el. 

A szintézisgáz néhány ipari felhasználási területét az alábbiakban soroljuk fel: 

Metanolszintézis 

A metanolszintézis a következı, egyensúlyi reakciókkal írható le:  

CO + 2 H2 ↔ CH3OH   ∆H300K = – 90,77 kJ/mól, 

CO2 + 3 H2 ↔ CH3OH + H2O ∆H300K = – 49,16 kJ/mól. 

Amint látható, mindkét reakció exoterm és molekulaszám-csökkenéssel jár, így a 

metanolszintézishez kedvezı reakciókörülmények: a minél alacsonyabb hımérséklet és a 

minél nagyobb nyomás. Ilyen körülmények között a reakció csak katalitikusan játszódik le. A 

metanolszintézisnél használt ipari katalizátorok napjainkban csaknem kizárólagosan a réz-

cink-oxid/alumínium-oxid (Cu,ZnO/Al2O3) rendszerek. Annak ellenére, hogy alaposan 

vizsgálták ıket, mőködési mechanizmusuk, aktív centrumaik mibenléte még ma sem teljesen 

tisztázott. 

A metanolszintézis során egyszeri áthaladáskor általában a szintézisgáz 50%-át reagáltatják 

el. Ezután a metanolt és a vizet kondenzáltatják és eltávolítják, a maradék szintézisgázt pedig 

visszaforgatják. A reaktorba betáplált szintézisgázt többfokozatú kompresszorral fel kell 

komprimálni a szintézis nyomására (5–10 MPa). A hıcserélı a reaktorból kilépı forró gáz e-

nergiáját hasznosítja a belépı elegy felmelegítésére. Az exoterm szintézis a reaktorban 200–

300 °C-on játszódik le. A felszabaduló reakcióhıt egy vagy több lépésben lehet elvenni. A 

hıcserélın áthaladó reakcióelegy tovább hől, a metanol és a víz felszabaduló kondenzációs 
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hıjét a folyamat más pontján hasznosítják. A nyers metanolt szeparátorban elválasztják, és 

desztilláció elıtt flash-módszerrel stabilizálják. A szeparátorból kilépı gáz a recirkulációs 

kompresszor szívóágára kerül. A recirkulációs körbıl lefúvatott gáz mennyiségét annak inert-

tartalma és a sztöchiometriai szám határozza meg. Ha hidrogénre van szükség a friss gáz 

sztöchiometriai összetételének beállításához, azt különféle módszerekkel ki lehet nyerni a 

lefújt gázból (például nyomáslengetéses adszorpcióval). A lefúvatott gázt általában a 

reformáló főtésénél hasznosítják. A reaktorból kilépı metanol még vizet és más 

szennyezéseket tartalmaz. Ezt kevés nátrium-hidroxiddal lúgosítják, hogy semlegesítsék a 

karbonsavakat és részben elhidrolizálják az észtereket.  

A metanol egy részét motorhajtóanyagok elıállítására (MTBE, biodízel), másik részét a 

mőanyagipar számára fontos formaldehid elıállítására használják, de nem elhanyagolható 

mennyisége kerül alkalmazásra oldószerként.  

A Mobil-eljárás 

A konvencionális motorhajtóanyagok (benzinek) elıállításának különleges változata az, 

amely metanolon keresztül vezet, és amit a Mobil Oil Co. fejlesztett ki. Az eljárással eddig 

egy Új-Zélandon mőködı üzem dolgozik. 

A metanol szénhidrogénekké végbemenı katalitikus átalakítását jól definiált pórusmérető, 

speciális zeolit katalizátor, nevezetesen a ZSM-5 jelenlétében lehet iparilag megvalósítani, 

380-400 °C hımérsékleten, 15-30 bar nyomáson: 

n CH3-OH   →   (CH2)n + n H2O 

A reakció elsı, gyorsan lejátszódó lépésében dimetil-éter és víz keletkezik. A dimetil-éter ezt 

követıen kismolekulájú olefinek képzıdése közben dehidratálódik, az olefinekbıl pedig 

oligomerizációval, átrendezıdéssel és ciklizációval nagyobb szénatomszámú olefinek, paraffi-

nok és aromások képzıdnek. A ZSM5 zeolit adott pórusmérete (0,54·0,56 nm) következtében 

azonban a folyamat kb. a C10-es szénatomszámnál megszakad, ugyanis az ennél nagyobb 

mérető molekulák nem képesek vándorolni a csatornákban. Végeredményben a metanolból 44 

% nagy oktánszámú, jó benzin minıségő szénhidrogén és 56 % víz keletkezik. 

  A Cyclar-eljárás 

A propán-bután frakció közvetlen konverziója aromás komponensekké különleges módja a 

magas oktánszámú benzinkomponensek és a BTX vegyipari alapanyagok gyártásának. A BP 

és az UOP közösen fejlesztette ki a CYCLAR eljárást a C3-C5 paraffinok és olefinek 

aromásokban gazdag termékekké történı konvertálására, amely folyamatban Ga-tartalmú 

ZSM-5 típusú katalizátort használnak. A mechanizmus lényegében a paraffinok kezdeti 
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dehidrogénezésével, azaz kis szénatomszámú olefinek és hidrogén képzıdésével indul, amit 

az olefinek oligomerizációja, majd ciklizációs reakciói követnek. Így aromásokká alakulnak, 

amiben a hidrogén-transzfer játszik fontos szerepet. Sok tekintetben hasonlít az MTG 

eljárásoknál leírtakra a mechanizmus sémája. 

Számos vizsgálat célozta, hogy a Ga helyett más dehidrogénezı-ciklizáló katalizátor 

komponenst találjanak. Ilyenek lehetnek a Zn-szilikátok, melyek például aktívnak 

mutatkoznak az aromatizációban, de a Zn-komponens túl illékony az alkalmazott, viszonylag 

magas reakcióhımérsékleten. A Pt-adalék jelenléte viszont az aromatizációs aktivitás további 

növelését eredményezte. 

Az aromások termékeloszlása jelentısen különbözik folyamatos reformálásétól, a 

termékek között a benzol és a toluol dominál, viszont a megoszlások hasonlóak propán és 

bután kiindulási anyagokra is. A benzinfrakciók oktánszámai (RON és MON) magasak, 

tükrözve az aromások magas szelektivitását. A relatív magas hımérséklet (475-575 oC) és 

alacsony nyomás (2-10 bar) kedvezı termodinamikailag. A katalizátor viszonylag gyors 

dezaktiválódása és regenerálás igénye miatt mozgóágyas reaktort használnak, külön 

egységben megvalósított, folyamatos, oxidatív regenerálással. A CYCLAR eljárás kísérleti 

egysége a BP Grangemonth-i finomítójában mőködött. 

Az eljárás gyakorlati alkalmazásának, elterjedésének esélyeit rövid idıszakon belül a 

nyersanyag-termék árak viszonya korlátozza, de abban az esetben, ha az LPG ára alacsony, a 

hidrogénkészlet kicsi és az aromásokra szükség van a vegyiparban, ez a zeolit katalizátor 

alapú út vonzó lehet, például a Közel-Keleten, ahol az LPG kis költséggel elérhetı. 

5.1.2. A szén átalakítása motorhajtó anyagokká 

A konvencionális motorhajtóanyagok szénbıl történı elıállításának alapvetı eljárásai a 

következık: 

1) kis hımérséklető szénlepárlás (svélezés) és a kapott svélkátrány hidrogénezése;  

2) a szén cseppfolyósítása nagynyomású hidrogénezés és extrakció útján, a nyert olaj 

feldolgozásával; 

3) szénelgázosítással szintézisgáz elıállítása és az ezt követı Fischer-Tropsch-szintézis; 

4) szénelgázosítással szintézisgáz elıállítása, majd metanol szintézis, és a metanol 

átalakítása ZSM-5 típusú zeolit katalizátoron motorhajtóanyagokká (Mobil-eljárás). 

A Bergius-féle széncseppfolyósítás  

Az eljárás alapjait Friedrich Bergius, ami a nagynyomású ammóniaszintézis gyakorlati 

megvalósításával kapcsolatos. A hidrogénezı katalizátorokat a kén mérgezi, ugyanakkor a 
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molibdén és a volfrám nemcsak, hogy nagy szénhidrogénezı aktivitást mutat, hanem ez az 

aktivitás kén jelenlétében meg is marad, sıt szulfidos molibdén- és volfrám-katalizátorokat 

kén-hidrogén jelenlétében alkalmazva még fokozódik is. Ez a felismerés a különféle 

kátrányok hidrogénezésekor következett be, mivel legrosszabbul a kénmentes fakátrányok 

reagáltak, míg a nagy kéntartalmú barnaszénkátrányok a legjobban. További vizsgálatok 

megállapították, hogy a molibdén- és volfrám-szulfid katalizátorok hatékonyságát csak fölös 

mennyiségő kén-hidrogén jelenlétében lehet fenntartani. Ez a fölös mennyiség a feldolgozott 

nyersanyag tömegére vonatkoztatva, annak kéntartalmától függıen 1-6 tf% között van. 

A szén cseppfolyósítására alapvetıen három módszer alkalmazható: 

1) hidrogénezés; 

2) extrakció; 

3) pirolízis (termikus depolimerizáció). 

Valamennyi eljárás 350 °C fölötti hımérsékleten, jellegzetes oldószerek (pépesítı olaj, 

kátrány) jelenlétében valósítható meg. 

Minden hidrogénezı eljárásnál a szenet a kívánt szemcseméretőre aprítják, szükség esetén 

mechanikai úton (flotálás) hamumentesítik és szárítják. Ezt követıen az ırölt szenet 

valamilyen folyadékkal (olajjal vagy oldószerrel) szivattyúzható péppé alakítják, majd a pépet 

nagy nyomáson és magas hımérsékleten hidrogénnel (vagy az oldószerrel) reagáltatják. Az 

eljárás problémája a visszamaradó anyagok elválasztása, ami elvileg szőréssel, ülepítéssel és 

desztillációval történhet. 

Minden olyan kísérlet, amely a szén álló-, vagy mozgóágyas, de szemcsés katalizátor 

jelenlétében végzett hidrogénezésére irányult, eredményességében elmaradt a kívánalmaktól, 

mivel a katalizátor rövid idı alatt dezaktiválódott. Az iszapfázisú hidrogénezéshez, finoman 

eloszlatott katalizátort alkalmaztak, amelyet a használat után nem lehetett visszanyerni a 

hidrogénezés után kapott szilárd maradékból. Jóllehet a molibdén- és wolfram-tartalmú 

katalizátorok igen aktívak, de meglehetısen drágák, és nem is álltak kellı mennyiségben 

rendelkezésre, ezért gazdaságossági szempontokat figyelembe véve vas-oxidokat (vörösiszap, 

gyepvasérc vagy Lux-massza) használtak, amelyek hatékonysága kisebb, de könnyen és 

olcsón elérhetık. Az iszapfázisú hidrogénezés cseppfolyós termékeit desztillációval választják 

szét; a nyersbenzint (100-180 °C) és a középolajat (180-320 °C) motorhajtóanyaggá, ill. nagy 

aromástartalmuk révén vegyipari alapanyaggá dolgozzák fel, míg a 320 °C fölött forró 

nehézolaj egy részét pépesítı folyadékként használják, a többit gázfázisban hidrogénezik Itt 
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már jól alkalmazhatók a korábban ismertetett MoS2 és WS2 katalizátorok. Az eljárás során 

nagy aromástartalmú benzint nyernek. 

A Fischer-Tropsch szintézis 

A Fischer-Tropsch-szintézis alapreakciója telített és telítetlen alifás szénhidrogének 

képzıdése szén-monoxidból és hidrogénbıl: 

n CO + 2n H2 = (-CH2-)n + n H2O   ∆Hr = -158 kJ/ „mól CH2” 

A katalizátortól, a reakciókörülményektıl és a gázfázis összetételétıl függıen különbözı 

mellékreakciók is lejátszódhatnak, ezek közül legjelentısebbek a metanizálás, CO2 és 

oxigéntartalmú vegyületek (alkoholok, aldehidek) képzıdése. A reakciótermék fıleg normál-

paraffinokból és normál-olefinekbıl áll. A lánchosszúság C2-tıl C100-ig terjed (extrém esetben 

C10000+, azaz polietilén nagyságú is lehet). 

A szintézis reakcióinak elsı lépése a szén-monoxid és a hidrogén egyidejő 

kemoszorpciója a katalizátor felületén. A szén-monoxid ilyenkor a C-atomon keresztül kap-

csolódik a fémhez, ezáltal a C-O kötés aktiválódik, és az ugyancsak aktivált hidrogénnel 

primer komplex képzıdik. A primer komplex-szel megkezdıdik a szénhidrogénlánc nö-

vekedése (láncindítás). Az egy szénatomot tartalmazó felületi vegyületek lépcsızetes 

addíciója révén a szénhidrogénlánc meghosszabbodik (láncnövekedés). A láncnövekedést 

deszorpció, hidrogénezés vagy egyéb szintézistermékekkel való reakció szakíthatja meg 

(láncletörés). E reakció fıtermékei a telített és telítetlen alifás szénhidrogének, a 

melléktermékei az alkoholok. A Fischer-Tropsch reakció értelmezéséhez számos 

mechanizmust javasoltak; általánosságban két irányzatról beszélhetünk. Az egyik abból indul 

ki, hogy a láncnövekedés a lánc végén történik, míg a másik elképzelés szerint a szén-

monoxid a fém és a lánckezdı C-atom közé, vagyis a lánc elejére épül be ("beékelıdés"), és a 

lánc így hosszabbodik meg egy -CH2- taggal. 

A Fischer-Tropsch-szintézisre alkalmas fémkatalizátorok - fıleg vas, kobalt, nikkel és 

ruténium - közül jelenleg egyedül a vasnak van ipari jelentısége. A katalizátor fémes állapotát 

és azt a képességét, hogy szénnel vegyületeket (karbidok, karbonilok) alkosson, a 

hatékonyság lényeges feltételének tekinthetjük. A használatos katalizátor promotorok nagyon 

hasonlóak azokhoz, mint amelyeket az ammóniaszintézis során is alkalmaznak. Így szerkezet 

stabilizálásra az Al2O3 vagy a ThO2 szolgál, kémiai promotorként pedig alkáli- és 

alkáliföldfém-vegyületek (fıként K2CO3). 

A reakció ipari megvalósítása során a nagy exoterm reakcióhı elvezetése okoz 

problémát. A németországi technológiákban állóágyas, csıköteges reaktorokat alkalmaztak; a 
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korszerőnek számító SASOL-eljárásban (Dél-Afrikai Köztársaság) fluidágyas- és 

szuszpendált katalizátoros buborék-reaktorokat (iszapfázisú) használnak, középnyomáson 

(15-30 bar); a hımérséklet 250-300 °C. Maga a reaktor kb. 40 méter magas, és 130-140 tonna 

vaskatalizátor mozog benne, amihez 300 ezer m3/óra gázmennyiség szükséges. Az eljáráshoz 

nagytisztaságú szintézisgázt használnak. 1 m3 gázból 150-200 g folyékony szénhidrogén 

képzıdik. A desztilláció után kapott benzin oktánszáma rossz (nem alakulnak ki elágazó-

láncú és aromás szénhidrogének), a gázolaj viszont kitőnı, cetánszáma 100 körül van, 

kéntartalma minimális. Ezek alapján világos, hogy a széncseppfolyósítás és a Fischer-Tropsch 

eljárás nem versenytársak, hanem jó kiegészítıi egymásnak. Ezt a célszerő kombinációt a né-

metországi motorhajtóanyag-elıállító üzemek nagyipari méretekben több éven át gyakorolták. 

A kıolaj korszakát azonban egyelıre még nem váltja fel a szénbıl elıállított üzemanyagok 

korszaka. Ez csak egy lehetıség (számos egyéb mellett) a kıolajtól való függıség 

csökkentésére. Az egyedüli reális cél jelenleg az, hogy olyan eljárásokat fejlesszenek ki, 

amelyek a minimális szükségleteket (pl. a repülıgépek semmi mással nem pótolható 

cseppfolyós hajtóanyagát) fedezik akkor, ha már nem áll rendelkezésre elegendı kıolaj. 

5.2. A földgáz szerepe az energia-ellátásban 

Az energiaforrásokat általában két fı csoportba szokás sorolni: vannak nem megújuló és 

megújuló energiaforrások. Az elıbbiek szerepe az energiaellátásban jelenleg még sokkal 

nagyobb, mint az utóbbiaké. Ebbe a csoportba tartozik a kıolaj, a földgáz, a szén és az urán. 

A megújuló energiaforrások csoportjába tartozik a biomassza, a geotermikus energia, a 

szélenergia, a vízi-energia és a napenergia. A mindenki által ismert villamos energia azért 

nem tartozik egyik csoportba sem, mert az nem elsıdleges, hanem másodlagos energiaforrás. 

Vagyis az elıállításához valamilyen elsıdleges energiaforrás felhasználása szükséges. A 

világon a megújuló energiaforrások felhasználása jelenleg alig haladja meg a 7%-ot. Ezen 

belül a legnagyobb arányt – mintegy felét – a vízi-energia képviseli. A nem megújuló források 

közül elsı helyen mintegy 38%-kal a kıolaj szerepel, a második helyen a földgáz „osztozik” a 

szénnel 22-22%-kal. A nukleáris energia felhasználásának arány 8% körül van. 

Természetesen ezek az értékek a Föld különbözı régióiban jelentısen eltérnek. Franciaország 

pl. nagy arányban használja a nukleáris energiát (közel 40%!), míg Lengyelországban a szén 

felhasználásának aránya magas. 

A különbözı energiahordozók energiatartalma is nagyon különbözı lehet. Ezek közül a metán 

(földgáz) a második helyen szerepel az átlagos 57 MJ/kg energiatartalmával (elsı helyen a 

hidrogén áll, 141 MJ/kg-mal). Az egyes energiaforrások felhasználásának hatásfoka is 
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nagymértékben eltérhet: a villamos energia felhasználási hatásfoka közelíti a 100%-ot, (más 

kérdés persze az, hogy a villamos energiát milyen forrásból és milyen hatásfokkal állítjuk elı) 

míg a gépjármővek motorjának hatásfoka alig 25%. 

A földgáz viszonylag jó hatásfokkal alakítható át hıenergiává, vagy egyéb, másodlagos, vagy 

harmadlagos energiaforrássá. Az energia hasznosításának általános folyamatábrája a 

következı képen (22. ábra) látható. 

 

22. ábra: Az energia hasznosításának folyamata 

A különbözı energiák átalakítása nemcsak különbözı beruházási költségeket, hanem sokszor 

igen eltérı területeket is igényel. Nagyon szemléletes a biomassza 2600 km2-es és a nukleáris 

energia 9 km2-es területigénye közötti különbség ugyanolyan mennyiségő (1000 MW) 

energia elıállításához.  

A földgáz, mint természetben található gáznemő tüzelıanyag, szénhidrogénekbıl áll. A 

kıolaj-elıfordulásnak rendszerint kísérıje. Legértékesebbek azok a földgázok, melyek sok 

metánt tartalmaznak, de kisebb-nagyobb mennyiségben etán, propán, bután, pentán stb. is 

található a metán mellett. Az olyan földgázt, ami túlnyomórészt metánból áll és csak igen 

kevés C2-C6 – szénhidrogént tartalmaz, „száraz” földgáznak is nevezik. Az olajjal együtt 

feltörı földgázok rendszerint ún. „nedves” földgázok, ezek számottevı mennyiségben 

tartalmaznak C2-C6 szénhidrogéneket. Ha a földgázt energiaforrásként akarjuk felhasználni, 

akkor az alábbi, 23. ábrán látható számokat mindenképpen figyelembe kell vennünk: 
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23. ábra: A metán tüzelésével nyert energia és az égéstermékek 

Két dolgot azonban hozzá kell tenni az ábrán lévı mennyiségekhez: a nitrogén- és kén-oxidok 

mennyisége függ a metán tisztaságától és azt, hogy a szilárd és folyékony hulladékok 

mennyisége igen kicsi. Bár a széndioxid-kibocsátás igen jelentısnek tőnik, figyelembe kell 

venni azt is, hogy a fosszilis tüzelıanyagok esetében a metánnak van a legkisebb fajlagos 

széndioxid emissziója. A gáztüzeléső erımővek nemcsak ezért elterjedtek, hanem azért is, 

mert a földgáz minden értelemben a legtisztább és legkönnyebben kezelhetı főtıanyag. 

Földgázt természetesen nemcsak az erımővek használnak, hanem a petrolkémiai technológiák 

közöl mindazon termikus és katalitikus folyamatok, amelyek hı bevitelét igénylik a 

folyamatban. A legnagyobb felhasználók az olefingyárak, bár ezek a mőködésükhöz 

szükséges tüzelıanyagot (metán-frakció, esetleg pirolízis kátrány) saját maguk termelik meg, 

így viszonylag kevés földgáz-importra szorulnak. 

5.3. Az energia megtakarításának lehetıségei – alternatív energia-források 

 

A fajlagos energiafelhasználások csökkentésének mértéke, vagyis az energiával való 

takarékoskodás ma már nemcsak az ipari üzemek egyik fı gazdasági mutatója, hanem az 

egyes emberek és családok számára is kiemelt fontosságú. Manapság gyakran halljuk a 

„fenntartható fejlıdés” kifejezést, ami kivételesen nemcsak a média által is preferált jól 

hangzó szlogen, hanem tudományos érvekkel és tényekkel is alátámasztható. A fenntartható 

fejlıdés követelményei az alábbiakban foglalhatók össze: 

- a megújuló természeti erıforrások felhasználásának mértéke kisebb vagy megegyezı 

legyen a természetes vagy irányított regenerálódó (megújuló) képességük mértékével; 

- a kimerülı erıforrások ésszerő felhasználási üteme ne haladja meg a megújulókkal való 

helyettesíthetıségének lehetıségét, [ezt a mindenkori technológiai haladás határozza meg]; 
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- a hulladékok keletkezésének mértéke/üteme kisebb vagy megegyezı legyen a 

környezetszennyezés befogadó képességének mértékével, amit a mindenkori környezet 

asszimilációs kapacitása határoz meg 

Ha alaposan belegondolunk, ma még egyik feltételnek sem tudunk megfelelni a felsoroltak 

közül. Ugyanis a természeti erıforrásokat sokkal nagyobb ütemben használjuk fel, mint ahogy 

azok saját maguk képesek megújulni, és nem vagyunk képesek azokat a kívánt ütemben 

megújuló forrásokkal helyettesíteni sem. A környezet asszimilációs kapacitása pedig nagyon 

sok régióban már sokkal kisebb, mint a környezetszennyezés mértéke. 

A környezeti megfelelés szempontból általános érvényő számszerősítés nélkül az alábbi 

kritérium listát kell folyamatosan szem elıtt tartani: 

(a) a technológiai folyamatból emisszió[1] révén ne kerüljön ki olyan por, füst, köd vagy 

véggáz szennyezés (v. gáznemő gyártási melléktermékek), amely által létrejött imisszió[2] 

káros a bioszférára, (b) a tüzelıberendezések minél jobban közelítsék meg a tökéletes elégést, 

a kibocsátott égéstermékek ne tartalmazzanak kormot, pernyét, és csak minimális SO2 és 

NOx –t, és ne bocsássanak ki olyan szennyvizeket vagy folyékony melléktermékeket, 

hulladék anyagokat, melyek biológiai úton nem bonthatóak le, (c) az eljárások szilárd 

melléktermékei (salak, meddı, kızet, termelésközi hulladék, stb.) lehetıség szerint teljes 

körően tovább feldolgozásra, hasznosításra kerüljenek. [1] emisszió: Környezetvédelemben az 

idıegység alatt történı szennyezı anyag kibocsátást emissziónak nevezzük 

[tömeg/idıegység] [2] imisszió: Az ökoszisztémába bejutó emissziók hatására kialakult 

szennyezıanyag koncentrációt imissziónak nevezzük. [g/m3; ppm; ppb]. Az imisszió nem 

számítható az emissziók mechanikus összegével.  

Gyakran halljuk az „energiagazdálkodás” kifejezést is, általában az energia-takarékosság 

fogalmával. Mit jelent az energiagazdálkodás a valóságban? 

• Az energiaszükségletek és rendelkezésre álló energia fajták felmérését 

• A termelés és a szükségletek összehangolását 

• A leggazdaságosabb energiaátalakítási módszerek meghatározását 

• A környezeti hatás csökkentését 

Amikor az energia-takarékosságról beszélünk, ezek a meghatározások kiegészülnek azzal, 

hogy az adott folyamathoz, vagy cél eléréséhez szükséges energia-fogyasztást igyekszünk a 

minimálisra csökkenteni, vagy olyan energiaforrást alkalmazunk, amelybıl kisebb mennyiség 

is elég az adott cél eléréséhez.  

A nukleáris energiát a forrás fajtája miatt a nem-megújuló energiaforrások közé soroljuk, de 

ebben a fejezetben teszünk említést róla több ok miatt is: 
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1.) a nukleáris energia a leghatékonyabb energiaforrás 

Egy uránatom elhasadásakor kb. 200 MeV energia szabadul föl. 100 g 235U elhasadása 8,21 

.1012J =1785 tonna TNT energiájának megfelelı energiát képvisel. A hasadási reaktorok 

zömében jelenleg a 235U az alkalmazott hasadóanyag. Egy lehetséges hasadási reakció: 

 1n + 235U --> 92Kr + 141Ba + 3 1n + energia 

A 24. ábrán a nukleáris energia elıállításának elvi vázlata látható. 

 

24. ábra: A nukleáris energia elıállításának elvi vázlata 

A Földön valamivel több mint 3 millió tonna uránium készletet tartanak nyilván, melynek 

28%-a Ausztráliában van. Ennek mintegy felével rendelkezik Kazakisztán és Kanada.  

2.) A nukleáris energia felhasználása nemcsak gazdasági, hanem politikai kérdéssé is vált. Bár 

ez több szempontból sem szerencsés, el kell fogadni, hogy a közvélemény sok helyen ellenzi 

az atomenergia felhasználását. Tudni kell azonban, hogy a nukleáris erımővek biztonsága 

nem elsısorban magától a nukleáris energiától, hanem az alkalmazott biztonsági rendszerektıl 

függ. Tény, hogy ezek drágák, és megnövelik a beruházások költségeit, de ezekkel a nukleáris 

erımővek biztonsága ugyanolyan szintre emelhetı, mint pl. egy olajfinomítóé, vagy egy 

gáztüzeléső erımőjé.  

3.) A nukleáris hulladékok kezelése és tárolása igen komoly technológiai problémákat vet fel. 

Ma már léteznek un. zárt ciklusú erımővek, ahol a használt főtıanyagot is újra feldolgozzák, 

de a végsı hulladékot ezeknél is tárolni kell. A tárolás mélyen a föld alatt, speciális 

tartályokban történik. 

A nukleáris energiával kapcsolatos értékeléseknél nem lehet mellékes szempont az sem, hogy 

fajlagosan az így elıállított energia a legolcsóbb. Magyarországon pl. a paksi atomerımő által 

szolgáltatott energia ára minegy fele a budapesti gázerımőének és ötöde a bakonyi 

szénerımőének (fajlagosan, Ft/kWh-ban számolva). 

A megújuló energiaforrásokat az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: 
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1. Eltüzelhetı megújulók és hulladékok (CRW). 

- Szilárd biomasszák és állati termékek. Ilyen a fa, fahulladék, rost-hulladék, állati hulladékok 

és más szilárd biomasszák. A biomasszából készült faszén is ide tartozik. 

- A biomasszából keletkezı folyékony és gáznemő energiahordozó anyagok. Ide tartozik a 

biogáz. 

- Háztartási hulladékok. Lakossági és kórházi hulladékok. 

- Ipari hulladékok. Szilárd és folyékony hulladékok, pl. autógumik. 

2. Vízenergia 

A víz potenciális és kinetikus energiáját elektromos energiává alakítják a vízi erımővekben. 

3. Geotermikus energia 

A föld hıjét gız és/vagy melegvíz formájában hasznosítják közvetlen főtésre, vagy 

elektromos energia elıállítására. 

4. Napenergia 

A napenergiát forró víz elıállítására vagy elektromos energia elıállítására alkalmazzák. 

5. Szélenergia 

A szél kinetikus energiáját szélmotorokban elektromos energiává alakítják. 

6. Árapály, hullám, óceán energia 

Mechanikai energiát elektromos energiává alakítanak. 

A következı, 25. ábra a világ összes primer energia fogyasztását ábrázolja a múltban és a 

jelenben, a jövıre szóló becslésekkel együtt. Az ábrán jól látható, hogy bár mennyiségileg 

növekedett a megújuló energiaforrások felhasználása, arányuk a nem-megújulókhoz képest 

szinte ugyanaz maradt, és a közeljövıben sem várható az arány növekedése. Pedig ez utóbbi 

jelentené a fordulópontot a világ energia-szerkezetének átalakulásában. Vannak viszont olyan 

térségek/országok, (pl. Németország), ahol a megújuló energiák felhasználásának aránya az 

átlagosnál jóval nagyobb ütemben növekszik. Különösen a biomassza, a nap és a szél 

energiájának felhasználási üteme emelkedett. Bizonyos szakértıi vélemények szerint a 

fosszilis energiaforrások kimerülési ütemének növekedése fogja meghozni a változást; más 

szakértık szerint a kimerülés növekedésének jóslása nem több piaci manipulációknál. Sajnos 

az átlagember nem igen jut hozzá megbízható és hiteles információkhoz a Föld fosszilis 

energia-készletével kapcsolatban. 

A társadalmi szokások megváltozása is feltétlenül szükséges egyrészt az energiatakarékosság, 

másrészt az alternatív energiaforrások használatának elterjedéséhez.  

A legtöbb energetikai szakember a napenergia nagyobb mértékő elterjedésében bízik. A 

napból jövı sugárzási energia (1372 W/m2) átjut az atmoszférán és a felszínt átlagosan 345 
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W/m2 (Magyarországon ~170 W/m2) energiával melegíti. A levegı, a felhık, a pára 

csökkentik a felszínre jutó energiát.  

 

25. ábra: A világ összes primer energia fogyasztása 

A szélenergia alapvetıen az atmoszféra hımérsékleti egyenetlenségeibıl származik. A 

kinyerhetı energia a szélsebesség köbével arányos. A következı, 26. ábrán egy szélerımő 

vázlatos rajza látható. 

 

 
26. ábra: A szél energiája 

A szél energiája felhasználásának üteme az elmúlt egy-két évtizedben exponenciálisan 

növekedett. Magyarország nyugati és észak-nyugati részén is tucat-számra találhatók. 

Természetesen ott terjed el a használatuk, ahol az idıjárási viszonyok ennek kedveznek. A 
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beruházási költségek ma még igen magasak (egy ilyen „óriás-propeller” kb. másfél milliárd 

forintba kerül), de elterjedésükkel ezek a költségek jelentısen csökkenni fognak.  

A biomassza direkt tüzelése, más tüzelıanyaggal együtt történı tüzelése és elgázosítása a 

biomassza-energiatermelés alapja. Etanol készíthetı gabonából, vagy szójából, metanol pedig 

cellulózból állítható elı. A folyékony tüzelıanyagok nagy energiasőrőségük révén a szállító 

jármővek hajtóanyagai. Tudatosan erre a célra termeszthetik (pl. nyárfák) vagy éghetı 

hulladékot alkalmaznak. A biomassza részben kiválthatja a fosszilis energiahordozókat, bár 

nem túl hatékony energiaforrás. A bioenergia felhasználása elsısorban az üzemanyagok 

területén növekedett. 

Az óceánok és más felszíni vizek vize a nap sugárzásának hatására részben elpárolognak, 

majd csapadékként visszahullnak a föld felszínére és részben megnövekedett potenciális 

energiára tesznek szert. A felszíni vizek ezen potenciális energiáját régóta használják 

munkavégzésre és elektromos energia elıállítására. A vízerımővek jelentıs része az 1930-as 

években épült, de azóta többet megszüntettek. Megépítés után alacsony költségek mellet 

termelik az elektromos energiát. A világ legnagyobb vízerımővei (Bratszk, Krasznojarszk, 

Quebeq) 5-6 GW nagyságrendőek. 

Az elsı geotermikus erımő Olaszországban épült 1903-ban. A kaliforniai The Geysers 

gejzírei gızt és melegvizet szolgáltatnak, az erımő teljesítménye 824 MWe. A “Hot, dry 

rock” (HDR) (forrósziklás) típusú geotermikus erımővek a sziklákba préselt vízbıl 

keletkezett gızt hasznosítják. Kisebb hımérsékletek esetén egy légkondicionáló hıt von ki a 

talajból télen és ad le a talajnak nyáron. A világon 2000-ben, 21 országban 8500 MW erımővi 

kapacitás mellett 71 TWe villamos energiát állítottak elı geotermikus erımővekben és 60 

millió ember érintett a geotermikus energiatermeléssel és közvetlen hasznosítással 

kapcsolatban. A különbözı energiák termelésének fajlagos költségei (ECU/MWh) a 

következıképpen alakulnak: 

Geotermikus energia 5-20; Biomassza energia 48-60; Napenergia 48-360; Tüzelıolaj 14; Földgáz 9. 

Ha ehhez hozzávesszük, hogy egy napenergiával mőködı erımő fajlagos beruházási költsége 

mintegy 40-szerese egy gáztüzeléső erımőnek, akkor jól látható, hogy pénzügyi szempontból 

miért tőnnek kevésbé vonzónak az alternatív/megújuló energiaforrások. Vagyis mind 

technológiai, mind törvényi-szabályozási szempontból igen sok még a tennivaló a megújuló 

energiaforrások végleges térhódításáig. 



 - 90 -

6. Fejezet: A finomítói petrolkémiai eljárások ismertetése 

Ahogy azt az elızı fejezetekben már ismertettük, a kıolaj-finomítók petrolkémiai 

eljárásainak a célja elsısorban a motorhajtó anyagok elıállítása a célja. Emellett 

természetesen állítanak elı más termékeket is, mint például a hidrogén, a petrolkoksz, vagy 

ipari kenıanyagok. Ebben a fejezetben csak a fluidágyas katalitikus krakkolás (FCC) 

technológiáját ismertetjük részletesen. A többi eljárásnál csak azokat a fıbb jellemzıket írjuk 

le, amelyek a 4. fejezetben nem szerepelnek. 

Az eljárások többsége a hosszabb szénláncú szénhidrogének hıbontása katalizátor 

alkalmazása nélkül (pl. kokszolás), vagy katalizátor segítségével. Ez utóbbiak közé tartoznak 

pl. a különbözı reformálási (átalakítási) eljárások. 

6.1. A hidrogénes kezelés (hydro-treating) és a hidro-krakkolás 

A.) A hydro-treating 

A hidro-krakkolási folyamatok kifejlesztését egyrészt a finomítókban a katalitikus krakkolási 

folyamatokban keletkezı hidrogén felhasználási „kényszere” indukálta, másrészt pedig a 

nehezebb termékek könnyebbekké, értékesebbekké történı felhasználásának gazdasági 

kényszere. A hidrogén ugyanis túl értékes ahhoz, hogy a főtıgázzal együtt elégessük. Az 

eljárás elıször hidro-finomítás (hydro-treating) néven fejlıdött ki (ami a nehezebb termékek 

hidrogénnel történı „finomítására” utalt), de késıbb, a hosszabb szénláncok krakkolásával 

párhuzamosan alkalmazott hidrogénezés miatt a hidro-krakkolási technológia is kialakult. 

A hydro-treating tulajdonképpen egy tisztítási folyamat, amely során a kén-, oxigén- és 

nitrogén-vegyületeket kénhidrogénné, oxigénné és nitrogénné történı kémiai átalakítással 

eltávolítják az adott kıolaj-párlatból. A folyamathoz természetesen hozzátartozik a telítetlen 

szénhidrogének (olefinek) hidrogénezése és a nehézfémek eltávolítása is. Látható tehát, hogy 

egy komplex, ugyanakkor rendkívül hatékony eljárásról van szó. 

A létesített ipari eljárások több mint fele azt a célt szolgálja, hogy a nyersbenzint elıkészítse a 

katalitikus reformálásra; a másik jelentıs része pedig a gázolajat készíti elı vagy motorhajtó 

anyagként, vagy pirolízis alapanyagként történı értékesítésre. A többi ilyen eljárás a 

különbözı motorolajok finomítására szolgál. Gyakori eljárás magának a nyersolajnak a hidro-

finomítása is. 

Az eljárás során az alábbi kémiai reakciók, vagy reakció-csoportok játszódnak le: 

- olefinek, di-olefinek hidrogénezıdése 

- deszulfurizálódás, halogén-mentesítés, on igén- és nitrogén-mentesítés 
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- aromások részbeni hidrogénezıdése (telítıdése) 

A folyamat egyszerősített sémáját a következı, 27. ábra mutatja: 

 

27. ábra: A hydro-treating folyamatábrája 

A hydro-treating folyamatát általában 300°C körüli hımérsékleten és 50-60 bar nyomáson 

vezérlik, a kezelendı alapanyag fajtájától függıen. Bizonyos kenıolajok esetében a nyomás 

elérheti a 200 bar-t is. Ezen a nyomáson – a szennyezıdések eltávolítása és az olefinek 

hidrogénezıdése mellett – már az aromás győrők is telítıdnek. A folyamat paraméterei 

természetesen függenek az alkalmazott katalizátor fajtájától is. Katalizátorként a Co-Mo, Ni-

Mo, Ni-W, Ni-Cr kétfémes kombinációt alkalmazzák, oxidok formájában. 

A hımérséklet növelésével a reakciók sebessége természetesen nı; ez nem csupán a felületi 

katalitikus reakciókra igaz, hanem a diffúziós folyamatok sebességére is. A hımérséklet 

növelésének a másodlagos (krakkolási) reakciók mértéke szab határt: ezek sebessége a hıfok 

emelésével növekszik. Ezért nem emelik a reakció hımérsékletét 400-420°C fölé. 

A nyomás növelésének tulajdonképpen ugyanezek a hatásai, kiegészítve azzal, hogy 

magasabb hımérsékleteken a nyomás növelésével növekszik a kokszképzıdés mértéke is, ami 

a katalizátor felületén rakódik le – csökkentve ez által annak aktivitását. 

 

B.) A hidro-krakkolás 

Az elsı ilyen eljárásokat az 1960-as évek elején fejlesztették ki – számuk azóta rohamosan 

növekszik. Az eljárások fejlıdését nagyban segítette a kétfunkciós katalizátorok kifejlesztése 

is, melyek segítségével lehetıvé vált az alapanyagok széles skálájának a feldolgozása. A 

kétfunkciós katalizátorok a hidrogénezés és a krakkolás egyidejő megvalósítását segítették, 

ill. tették lehetıvé. Ezek a katalizátorok tulajdonképpen egy savas jellegő hordozóra felvitt 
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fém-oxidok, vagy szulfidok. A lejátszódó reakciók nagy száma, az alkalmazható katalizátorok 

széles skálája azt jelenti, hogy a folyamat rendkívül flexibilis: az alapanyagok igen széles 

skálája dolgozható fel, az alkalmazott paraméterek nagyon tág tartományában. Az FCC-hez 

képest alacsonyabb üzemelési hımérséklet pedig azt eredményezi, hogy a vákuum-gázolajnál 

nehezebb termékek is feldolgozhatók a kokszképzıdési ráta jelentısebb növekedése nélkül. 

A folyamat általában 350-420°C közötti hımérséklet-tartományban játszódik le, de 

különleges esetekben a hımérséklet elérheti akár a 800 fokot is. Az eljárás nyomása általában 

70-140 bar között változik. A magas hımérséklet és a magas nyomás általában a nehéz 

aromás frakciók könnyebb termékekké való átalakításánál jellemzı. 

A hidrogén szerepe a folyamatban általában kettıs: egyrészt telíti a kettıs kötéseket 

(magasabb nyomáson az aromás győrőket is), másrészt csökkenti a koksz képzıdését és 

lerakódását a katalizátor felületére. A hidro-krakkolás folyamatában az alábbi fontosabb 

reakció-csoportok játszódnak le: 

 - carbo-ionok képzıdése és izomerizálódása a katalizátor-hordozó felületén 

 - a C-C kötések eltörése és kisebb molekulasúlyú carbo-ionok képzıdése 

 - a telítetlen szénhidrogének hidrogénezıdése 

 - az aromás szénhidrogének felbomlása két lépésben: 

  - az oldal-láncok leszakadása 

  - az aromás győrő felszakadása 

A folyamat fıbb lépései a következı sematikus ábrán (28. ábra) láthatók: 

 

28. ábra: A hidro-krakkolás folyamatábrája 
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Az endoterm krakkolási és az exoterm hidrogénezési reakciók eredıjeként egy viszonylag 

alacsony (50 kJ/mól) exoterm reakció-csoportot kapunk, amely exotermicitás növekszik az 

aromás győrők hidrogénezıdésének elıre haladtával.  

Katalizátorként átmeneti fémeket, vagy a VI. csoport fémeit használják a gyakoriság és az 

aktivitás következı sorrendjében: Mo>W>Pt>Ni. Használatosak ezeknek a fémeknek a 

kombinációi is, elsısorban a Ni és a W. A katalizátorok fémtartalma 3-25% között váltakozik. 

A kétfunkciós katalizátorok esetében ugyanis nagyon fontos szempont a fém és a hordozó 

aránya; hasonlóan fontos a hordozó fajlagos felülete is. Ezeknek a szempontoknak leginkább 

az alumino-szilika hordozó felel meg, így az ipari gyakorlatban többnyire ezt használják.  

A hımérséklet növelése természetesen a krakkolási reakcióknak kedvez, így azok sebességét 

növeli. Egy bizonyos határ fölött azonban a hımérséklet növelésével csökkenni kezd a 

hidrogénezési reakciók sebessége, párhuzamosan a kokszképzıdés növekedésével. Az 

alkalmazott hımérséklet beállítása elsısorban a feldolgozott alapanyag fajtájától függ. 

Benzin-frakciók hidro-krakkolásánál figyelembe kell venni azt is, hogy a hımérséklet 

növelésével csökken az izo-paraffinok aránya, ami az oktánszám csökkenését is eredményezi. 

Magasabb hımérsékleten természetesen magasabb konverziót lehet elérni, de nı a 

másodlagos, nem kívánt reakciók kiterjedése is. A nyomás növelése csökkenti a krakkolódási 

reakciók sebességét, de növeli a hidrogénezését. Vagyis a nyomás hatása éppen fordítottja a 

hımérsékletének. A reakció nyomását általában a hidrogén parciális nyomásával 

szabályozzák; vagyis a hidrogénezési reakciók pontosabb szabályozásához igazítják a 

krakkolódás mértékét. Természetesen mindezt az alapanyag fajtájához és a katalizátor 

aktivitásához, valamint az eltávolítandó szennyezıdések mértékéhez és fajtájához is igazítani 

kell. Látható tehát, hogy ennek a nagyon sokrétő folyamatnak az irányítása igen komplex 

feladat – ugyanakkor igazi mérnöki munka. 

6.1.1. Viszkozitás-törés 

Az eljárást vázlatosan a 4. fejezetben már ismertettük. Ebben a fejezetben a paraméterekre és 

más üzemeltetési szempontokra térünk ki. 

A termikus (katalizátor alkalmazása nélküli) folyamat 460-490°C-on és 15-35 bar nyomáson 

játszódik le, az alapanyag fajtájától függıen. A cél általában a nagyon viszkózus desztillációs 

maradékok (rendszerint az aszfalt, mint a vákuum-desztilláció maradéka, de nehezebb olajok 

esetében lehet az atmoszférikus desztilláció maradéka, a pakura is) viszkozitásának 

csökkentése, általában a könnyebb tovább-feldolgozhatóság érdekében. A viszkozitás 

csökkenése mellett általában csökken a feldolgozott anyagok dermedéspontja is. Ez utóbbi 
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nagyon lényeges a szállításuk, mozgatásuk szempontjából. A nagyon viszkózus és alacsony 

dermedéspontú anyagokat általában főtött tartálykocsikban szállítják, de a dermedéspont 

csökkentésével a főtés megspórolható.  

A viszkozitástörés termékei között vannak gázok, benzin, és nehezebb desztillátumok is. A 

reakciót követı szétválasztás legnehezebb részét (a frakcionáló kolonna fenéktermékét) 

általában vákuum-desztillációnak vetik alá, de elıtte n-pentánnal felhígítják. A folyamat 

sematikus felépítése a következı, 29. ábrán látható: 

 

29. ábra: A viszkozitástörés folyamata 
A folyamat során 17-18% benzin – mint legértékesebb termék – nyerhetı. A nehéz maradék 

mennyisége 18-28% között változik. A többi termék általában könnyő és nehéz gázolaj. 

6.1.2. A fluidágyas katalitikus krakkolás (FCC) 

A fluidágyas katalitikus krakkolás technológiájának fıbb lépéseit az 1.1.1. fejezetben már 

ismertettük. Magyarországon a MOL Dunai Finomítójában mőködik ilyen eljárás. Ebben a 

fejezetben ennek a technológiának a fıbb lépéseit, berendezéseit és paramétereit írjuk le – 

természetesen nem a technológia üzemeltetıinek szóló részletességgel, hanem csak a 

legfontosabb tudnivalókat ismertetve. 

A katalitikus krakkolás célja a nyersanyag molekula-tömegének és forráspontjának 

csökkentése, ill. ezen keresztül motorhajtó anyagok elıállítása olyan termékekbıl, amelyek 

erre e nélkül nem alkalmasak. Katalizátorként savas zeolitot alkalmaznak. A folyamat (az 

1.1.1. fejezetben leírtnál részletesebb) vázlata a következı, 30. ábrán látható. 
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30. ábra: A katalitikus krakkolás folyamatának elvi vázlata 

Az ábrán jól látható, hogy a benzinen kívül gázok és nehéz gázolaj is keletkezik. A gázok 

közül az egyik legfontosabb a propilén, amit alapanyagként használnak a poli-propilén 

elıállításához. 

A MOL DUFI Katalitikus Krakkoló üzemben a HDS üzembıl származó, kénmentesített, 

enyhén hidrokrakkolt *1,33* Mt/év alapanyagból az alábbi termékek kerülnek elıállításra: 

- értékes, magas oktánszámú krakkbenzin, mint nagy mennyiségben rendelkezésre álló jó 

minıségő motorbenzin keverıkomponens, ill. BEK-5 üzemi alapanyag, 

- olefindús C4-frakció, amelyet a kapcsolódó ETBE, ill. HFA üzemekben tovább 

feldolgozva a magas oktánszámú motorbenzinek keverésére kiválóan alkalmas ETBE-t, 

ill. alkilátumot kapunk, 

- petrolkémiai, mőanyagipari tovább-feldolgozásra alkalmas nagytisztaságú propilén, 

- krakkgázolaj (LCO), amely részben gázolajkeverı komponensként, részben erımővi 

főtıolajként (ETO) hasznosítható. 

A létesítmény a következı üzemrészekbıl áll: 

- 400 j. FCC üzemrész 
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- 410 j. Gázkoncentráló üzemrész (GCU) 

- 420 j. Energia visszanyerı rendszer (PRS) 

- 430 j. LPG frakcionáló üzemrész 

- 800 j. Benzin Merox üzemrész 

- 801 j. LPG Merox üzemrész 

- 810 j. Aminos mosó üzemrész 

- 840 j. Savanyúvíz kezelı üzemrész 

Az üzemhez tartozó 900 j. Fáklya üzemrész a blokkhatáron kívül lett telepítve. Az üzem 

névleges kapacitása *4000* tonna/nap hidrogénezett vákuumpárlat. Az üzem alkalmas arra, 

hogy a névleges kapacitásának 50-100 %-a közötti terheléssel üzemeltetni lehessen. A 

Katalitikus Krakkoló üzem a Dunai Finomító 60. sz. üzemi blokkjában lett telepítve. 

Az FCC üzem tervezése UOP licenc alapján történt. Az üzemindulás óta eltelt idıben több 

átalakítás történt, melyek következtében az üzem magas technológiai színvonalnak megfelelı 

állapotban van: 

- rövid kontaktidejő (short contact time) "riser" típusú reaktort, 

- VSS (Vortex Separation System) típusú krakk „reakció megszakító berendezést”, 

- magas hımérséklető, a katalizátorra lerakódott koksz teljes mennyiségének széndioxiddá 

(CO2) való elégetését biztosító regenerátort (full combustion regenerator), 

- magas oktánszámú benzin nagy konverzióval történı elıállítását biztosító zeolit alapú 

katalizátort alkalmaznak. 

A 400 j. FCC üzemrész két fı egységbıl áll: 

- a reaktor-regenerátor egységbıl és a frakcionáló egységbıl, amelyek integrált módon, 

együtt üzemelnek. 

Alapanyag ellátás és elımelegítés 

A 400 j. FCC üzemrész alapanyag ellátása a finomító 205 j. tárolótér 73. sz. blokkjában lévı 

20000 m3-es tárolótartályból történik. Az üzem 400-P10A/B j., villanymotorral hajtott 
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alapanyag betápláló szivattyúi is itt kerültek telepítésre. A betáplálás a reaktorba puffer-

tárolás nélkül, az elımelegítı hıcserélırendszeren keresztül közvetlenül történik. 

A szivattyúk üzemállapotát a mőszerteremben lámpajelzés mutatja. A szivattyúkat (A és B) a 

mőszerterembıl nyomógombokkal lehet indítani, ill. nyomógombokkal leállítani. A 

szivattyúk ezért nyitott nyomóoldali tolózár és zárt visszacsapó szelep (statikus nyomás) 

mellett, teljes terheléssel indíthatók. Az alapanyag szivattyúk "kritikus üzemőek". 

A 167 tonna/óra mennyiségő alapanyag-vezetéken keresztül 115°C-on és *15,4* barg 

nyomáson érkezik a 60 j. blokk határához és az "A" csısávon lép be az üzem területére. 

Csökkentett betáplálás esetén (pl. üzemindítás) a szivattyúk minimális 

szállítóteljesítményének fenntartása érdekében az alapanyag egy részét vissza lehet 

cirkuláltatni az alapanyagtartályokba az üzemhatáron csatlakozó vezetéken keresztül. Ezt a 

mennyiséget helyi mennyiségjelzı leolvasása mellett, kézi záró-szerelvénnyel kell beállítani. 

A betáplált alapanyag hımérsékletét, mennyiségét a DCS-en mőszer mutatja. Az alapanyag 

sőrőségét mőszer számolja, és a DCS-en megjeleníti. A mennyiség szabályozása 

szabályozókörrel történik, minimum értékérıl a mőszer vészjelzést ad a DCS-en. Az 

alapanyag elemzéséhez hőtött mintavevıvel lehet mintát venni.  

A friss alapanyag elımelegítése 

- A 400-E1 alapanyag/cirkulációs nafta ellenáramú hıcserélı köpeny oldalán az alapanyag 

felmelegszik, a kilépı hımérsékletet DCS mutatja. A hıcserélı köpeny és csıoldalon 

megkerülhetı, túlnyomás ellen a köpenyoldali biztonsági szelep védi, ami az MCB 

cirkulációnak a 400-V1 j. fılepárló oszlopba visszatérı vezetékébe fúj le. 

- A 400-E2 alapanyag/kitárolt LCO ellenáramú hıcserélı köpeny oldalán az alapanyag 

felmelegszik, a kilépı hımérsékletet a DCS mutatja. A hıcserélı köpeny és csıoldalon 

megkerülhetı, túlnyomás ellen a köpenyoldali biztonsági szelep védi, ami az MCB 

cirkulációnak a 400-V1 j. fılepárló oszlopba visszatérı vezetékébe fúj le. 

- A 400-E2 hıcserélıbıl kilépı alapanyag kétfelé oszlik, és a párhuzamosan kapcsolt 400-

E3, ill. 400-E13 hıcserélıkbe kerül. A 400-E3 alapanyag/kitárolt MCB ellenáramú 

hıcserélı köpeny oldalán az alapanyag felmelegszik, a kilépı hımérsékletet a DCS 

mutatja. A hıcserélı köpeny és csıoldalon megkerülhetı, túlnyomás ellen a köpenyoldali 

biztonsági szelep védi, ami az MCB cirkulációnak a 400-V1 fılepárló oszlopba visszatérı 

vezetékébe fúj le. A hıcserélı belépı szakaszoló tolózár elé köt be az indítási 
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visszacirkuláltató vezeték, melyen üzemindításkor a MCB kitároló szabályzószelep elıl 

lehet 400-E3-E4-en keresztül visszavezetni az alapanyagot a fıtoronyba. 

- A 400-E13 alapanyag/kitárolt nehéz cirkulációs olaj (HCO) ellenáramú hıcserélı 

alapanyag oldalon párhuzamosan van kapcsolva a 400-E3 hıcserélıvel. A készüléket 

köpenyoldalon biztonsági szelep védi, amely az MCB cirkulációnak a 400-V1 fılepárló 

oszlopba visszatérı vezetékébe fúj le. A 400-E13-ból kilépı alapanyag hımérsékletét 

mutatja a DCS. A hıcserélı köteg oldalon kerülhetı, köpeny oldalon pedig szakaszolható 

(csak a 400-E3 dolgozik). 

Lehetıség van a 400-E3-ról távozó alapanyag közvetlenül a 400-E4 hıcserélı elé vezetésére 

is. Normál üzemvitel mellett azonban a 400-E13-ból és a 400-E3-ból kilépı anyagáramok 

egyesülnek a 400-E3 kilépı után, az egyesített alapanyag hımérsékletét mőszer mutatja. Az 

egyesített anyagáram ezután a 400-E4 és a 400-E11, szintén párhuzamosan kapcsolt 

hıcserélıkre kerül. 

- A 400-E4 j. alapanyag/MCB cirkuláció ellenáramú hıcserélı köpeny oldalán az 

alapanyag felmelegszik, a kilépı hımérsékletet mőszer méri és a DCS-en mutatja. 

Köpenyoldalon túlnyomás ellen biztonsági szelep védi, amely az MCB cirkulációnak a 

400-V1 fılepárló oszlopba visszatérı vezetékébe fúj le. 

- A 400-E11 alapanyag/MCB cirkuláció ellenáramú hıcserélı köpeny oldalán az alapanyag 

felmelegszik, kilépı hımérsékletét mőszer mutatja. A köpenyoldalon biztonsági szelep az 

MCB cirkulációnak a 400-V1 fılepárló oszlopba visszatérı vezetékébe fúj le.  

A 400-E4 – 400-E11 közös alapanyag kilépı hımérsékletét szabályzókörrel szabályozzuk a 

két hıcserélı közös kerülıjében lévı háromjáratú szelep segítségével. A hıcserélık 

alapanyag be- és kilépı vezetékeiben, valamint a közös kerülıágban a DCS-rıl mőködtethetı 

motoros tolózárak vannak a készülékek tőzeseti vészkiszakaszolása céljából. Az elımelegített 

alapanyag 4 barg nyomáson érkezik a 400-V7 reaktor felszálló csöve, az ún. "riser" elé. Az 

aktuális elımelegítési hımérséklet a szükséges katalizátor-cirkulációs arány függvénye 

(~220-240°C). 

Az MCB szőrıbıl érkezı slurry-t (zagyot) a másodlagos alapanyag fúvókán keresztül 

juttatjuk a riserbe, az alapanyag fúvókák felett. A fúvókához középnyomású porlasztógız 

csatlakozik. A porlasztógız mennyiségét szabályozókörrel lehet szabályozni. Az MCB slurry 

és a gız a fúvóka elıtt találkozik, és egymással keveredve lép be a fúvókába. Abban az 
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esetben, ha valamilyen okból nincs MCB visszacirkuláltatása a másodlagos fúvókára, a 

porlasztógız mennyiségét 200 kg/h értéken kell tartani a fúvóka eltömıdésének elkerülése 

céljából. Az MCB beadagolása nyitó-záró szelepen keresztül történik, mely az alapanyag 

fıtoronyba váltásakor lezár. A gyorszár után egy durva elıtét szőrı-pár található, melynek 

nyomásesését a DCS mutatja. Magas nyomásesés esetén az üzemelı szőrırıl át kell állni a 

tartalékra, az eltömıdöttet pedig szlopra kell öblíteni. A riser elıtt az alapanyagba lehet 

bevezetni szükség esetén szabályozókörrel a fıtorony fenéktermék vissza-cirkulációt. Az 

alapanyag nyomása a helyszínen, manométeren ellenırizhetı, a hımérsékletét a DCS mutatja. 

Az alapanyag-vezeték a visszacsapó szelep utáni szerelvénynél blindelhetı. A blindelési hely 

elıtti és utáni vezetékszakaszok szlopra leüríthetık. A riser elıtt vezethetı az alapanyagba 

egy visszacsapó szelepen keresztül a 801-V7 készülékbıl származó diszulfidolaj. 

Reaktor-regenerátor 

A reaktor-regenerátor rendszerbe betöltött kb. 60-80 t egyensúlyi katalizátor "zárt 

rendszerben" cirkulál. Az átalakítások nyomán a reaktor-riser legaljára csak a lazító gızt 

(„Fluffing steam”), ill. a vészhelyzeti gızt vezetjük be – az alapanyagot nem – a katalizátor 

cirkuláció segítése és lerakódásának elkerülése végett. Közvetlenül a riser alja felett 

csatlakozik be a regenerált katalizátor állványcsı, melyen a regenerált katalizátor érkezik a 

regenerátorból. Az alapanyagot a riser alja felett kb. 4 méterrel (a reaktor-riser Y része felett 

~3m-el radiálisan), 6 db Atomax-2 típusú fúvókán (Kellogg design) keresztül porlasztjuk bele 

az alulról érkezı katalizátoráramba. A riserben lejátszódnak a katalitikus krakk reakciók.  

Az Atomax elosztógyőrő felett helyezkedik el a másodlagos fúvóka (UOP Optimix). Feladata 

az MCB szőrıtıl érkezı slurry elporlasztása. Speciális kialakítása és anyagminısége 

biztosítja, hogy a magas szilárdanyag-tartalmú slurry erısen koptató hatásának képes 

ellenállni. 

A krakkolódás után a reaktor-szeparátorban a termékgızöket elválasztják a katalizátortól, 

majd a reaktor tetején vezetik el. A reaktor-regenerátor rendszerben a katalizátor-

termékszénhidrogén, valamint a katalizátor-füstgáz elválasztása a katalizátor enyhe porlódása 

miatt nem 100 %-os. A porlódás miatt ugyanis olyan apró mérető katalizátor szemcsék 

keletkeznek, melyeket a ciklonok sem tudnak leválasztani. A katalizátor egy része a reaktor 

tetején a szénhidrogénnel, másik része a regenerátor tetején a füstgázokkal együtt távozik 

finom por formájában. 
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A katalizátorveszteséget friss katalizátor folyamatos adagolásával pótolni kell. Az üzem 

normál mőködése során így folyamatosan nıne a rendszerben lévı katalizátor összes tömege, 

aktivitása pedig csökkenne (ugyanis a friss katalizátorral bevitt 40 µm körüli katalizátor 

szemcsék nagymértékben felelısek az egyensúlyi aktivitásért, de ezek hamar eltőnnek a 

rendszerbıl). Az egyensúlyi katalizátor átlagos aktivitási szintjének (MAT: ~69-70) 

fenntartása érdekében ezért idıszakosan egyensúlyi katalizátort vonunk ki a rendszerbıl (7-10 

naponta). Ilyen módon az aktivitás kis ingadozással az átlag körüli értéken tartható. A friss 

katalizátor adagoló berendezés mőködését a DCS-en a CP-009 mérıkörrel lehet nyomon 

követni. 

A reakciók következtében a katalizátor aktivitása a kokszlerakódás miatt lecsökken. A 

katalizátort az adszorbeált szénhidrogénektıl a reaktor sztripper részében választjuk el, s 

ezután folyamatosan átáramlik a regenerátorba. A regenerátorban levegı befúvatásával 

folyamatosan leégetik a katalizátor felületérıl a kokszot, és a regenerált katalizátort ismét 

visszavezetik a reaktorba. 

A képzıdött koksz leégetése széndioxiddá exoterm reakció. A felszabaduló hımennyiség 

nagyobb részét a katalizátor - mint hıhordozó - közvetíti az endoterm katalitikus krakk 

reakciók hıigényének biztosítására (a reakcióhoz szükséges hımennyiség kisebb része az 

alapanyag elımelegítése által kerül a rendszerbe). A képzıdött füstgáz hıtartalmát és nyomási 

energiáját az Energia visszanyerı üzemrészben hasznosítjuk, ami csökkenti az üzem 

főtıanyag, gız és energiaigényét. 

A reaktor az alapanyaggal megkerülhetı. Az alapanyag ebben az esetben az MCB 

cirkulációnak a 400-V1 fılepárló oszlopba visszatérı vezetékén keresztül a fılepárló 

oszlopba kerül. Ezt egy mőszertermi „Bypass” kapcsolóval (elsı mőködtetése 

„illetékköteles”) a záró-nyitó szelepek egyidejő mőködtetésével lehet végrehajtani. A szelep 

elıtt és után lévı szakaszoló szerelvényt normál üzemelés alatt nyitott állapotban le kell 

lakatolni. Az FSC rendszer a reaktorkerülı kapcsoló „Bypass” állásba váltása a megfelelı 

kimeneteket automatikusan aktiválja (nyitja vagy zárja). 

A reaktor-riser 31600 mm hosszú függıleges csı, a reaktor kúpos részéig hideg falú 

(szénacél), azaz belülrıl ~120 mm vastag hı- és kopásálló betonbélés borítja és kívülrıl 

szigeteletlen. Az alapanyag az alapanyag elosztó rendszeren keresztül, a riser Y-rész felett lép 

be a riserba. Az alapanyagelosztó-rendszer fıbb elemei: a riser körül elhelyezkedı alapanyag 

elosztó győrő, porlasztógız elosztó győrő, valamint 6 db gızporlasztásos Atomax-2 típusú 

fúvóka. A 8”-os alapanyag-vezeték karimásan kapcsolódik az alapanyag elosztó győrőhöz, 
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amely a 6 db Atomax-2 fúvóka egyenletes alapanyag-ellátását biztosítja. Az elosztógyőrő 

nyomását a helyszínen manométer, a DCS-en mőszer mutatja. 6 db 3” vezeték szolgál az 

elosztógyőrő és az egyes fúvókák összekötésére. Mindenegyes vezeték kettızött tolózárral és 

lefúvató szerelvénnyel van ellátva. Továbbá minden egyes leágazás fel van szerelve egy rugós 

visszacsapó szeleppel, megakadályozandó a porlasztógız visszaáramlását az alapanyag 

gerincbe. Ezen kívül minden leágazás a visszacsapó szelep után el van látva manométerrel. 

Az alapanyag elosztó győrő tetejérıl átkötés található a reaktor-kerülı vezetékbe, melyet 

normál üzemmenet közben elblindelt állapotban kell tartani. Üzemindítás során a győrő 

elımelegítése zárt fúvóka belépık és nyitott átkötés mellett elvégezhetı. A riser 

hımérsékletét az alapanyag fúvókák alatt, a fúvókák felett a DCS-en mőszer mutatja. A riser 

fúvókák alatti nyomását a DCS-en mőszerkör, a helyszínen manométer mutatja.   

Az egyes fúvókákban az alapanyag porlasztása gızzel történik. A porlasztógız a 14,5 barg 

nyomású export gız rendszerbıl csatlakozik, melynek mennyiségét a DCS-en mőszer 

szabályozza 1,5 és 3,3 t/óra között. A gız mennyisége normál esetben az alapanyag 2 %-a. A 

szabályozószelep kerülıjében egy minimális áramlást biztosító fojtótárcsa van elhelyezve. A 

gızelosztó győrő a riser körül helyezkedik el, nyomását a helyszínen manométer, a DCS-en 

mőszer mutatja. A porlasztógız elosztógyőrő nyomásának mindig legalább 0,7 bar-ral 

magasabbnak kell lennie az alapanyag elosztógyőrő nyomásánál. A nyomáskülönbséget a 

DCS-en mérıkör számolja és mutatja. A gızgyőrőt a fúvókákkal 6 darab 2” leágazás köti 

össze. Minden egyes leágazás a következıket tartalmazza: dupla tolózár és lefúvató 

szerelvény, visszacsapó szelep, szőrı, manométer.  

A regenerátorból a regenerált katalizátor a regenerált katalizátor állványcsövön (regenerated 

catalyst standpipe) a 400-ME1 slide-(oldal)szeleppel szabályozott mennyiségben áramlik a 

katalizátor riser Y-részébe, majd a riserben felfelé áramolva a beporlasztott alapanyaggal 

keveredik, s azt gyorsan elgızölögteti. A slide-szelep felett az állványcsıben lévı katalizátor 

sőrőségét sőrőségmérı kör a DCS-en mutatja. A slide szelepen létrejövı nyomásesést a 

rendszerben mőködı nyomástávadók a DCS-en mutatják és alacsony értéknél az FSC-n 

keresztül reteszelik az üzemet. A slide szelep szabályozása kaszkád-kapcsolásban a rektor 

hımérsékletérıl vezetve történik. A hımérsékleti jelet mérıkör szolgáltatja, melynek hıeleme 

a reaktor páracsıben került elhelyezésre. A jelenlegi rövid kontaktidejő kialakításban a 

katalizátor felületén a krakkolási reakciók gızfázisban, 1,5-2 másodperc alatt játszódnak le. 

Az elpárolgás és a reakciók miatt létrejövı jelentıs térfogat-növekedés következtében a 

szénhidrogéngızök magukkal ragadják a katalizátort, és kilépnek a riserbıl mielıtt a 
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nemkívánatos, másodlagos krakkolási reakciók nagyobb mértékben lejátszódnának. A 

reakciók ilyen módon történı gyors „befagyasztása” megakadályozza a túlzott gáz- és 

kokszképzıdést. A riser fenekére lazítógızt („fluffing steam”) vezetünk a középnyomású 

gızrendszerbıl azért, hogy a folyamatos katalizátoráramlás biztosított legyen a riser 

fenékrésztıl a fúvókákig. A lazítógız mennyisége a CFCHL-702 j. szabályzókörrel a DCS-rıl 

beállítható. A lazítógız a riser fenékkarimára épített győrőn keresztül jut a riserbe. A gız 

nyomását a visszacsapó szelep elıtt manométer a helyszínen mutatja. 

Az FSC technológiai retesz funkciója az, hogy alapanyag-kimaradás, ill. üzemindulás esetén a 

katalizátor fluidizálását középnyomású gız benyitásával (vészhelyzeti, „emergency” vagy 

riser gız) biztosítsa (8 t/h). A vészhelyzeti gız visszacsapó szelepen keresztül, a riser 

fenékkarimára szerelt fúvókán keresztül lép be a riserbe és a felfelé áramló katalizátor 

sebességét a minimális érték felett tartja. E minimális érték alatti sebességnél a katalizátor 

lezuhanhat és eldugíthatja a risert. Alapanyag-kiváltás esetén (reaktor bypass) a vészhelyzeti 

gız egyben a reaktor szénhidrogén-mentesítését is biztosítja. Retesz esetén az FSC a 

középnyomású gız CFC-292 j. szabályzó-körét kézibe teszi és 100% kimenıjelet ad ki. 

Amennyiben 15 másodperc alatt nem jön be a CZLH-292 j. végálláskapcsoló jele és a 

középnyomású gız mennyisége nem éri el a 8 t/h értéket, a CFIC-78 szabályozókört 

automatába teszi az FSC és 8 t/h alapjelet ad ki. Mindkét szelep nyitása esetén így maximum 

16 t/h gızáramlás indulhat meg. Normál körülmények között, azaz folyamatos üzemmenet 

közben a risergız mennyisége 500 kg/h annak érdekében, hogy az elosztó ne tömıdjön el. A 

reaktor-szeparátor belsı átmérıje 3900 mm, belül plattírozott, a kónuszos és az a feletti részen 

a katalizátor koptató hatásának ellenálló béléssel van ellátva.  

A riserben töltött idı alatt a kívánt katalitikus krakkreakciók alapvetıen befejezıdnek. A nem 

szelektív reakciók visszaszorítása érdekében ezért a szeparátorban a lehetı leggyorsabban el 

kell választani a katalizátort a termék szénhidrogén gızöktıl. Erre a célra szolgál a UOP VSS 

rendszere (Vortex Separation System). A VSS rendszerben lejátszódó elválasztás 

eredményeképpen a kontaktus hiánya miatt a másodlagos krakkreakciók fizikailag 

kivitelezhetetlenek, ezáltal a termékhozamok kedvezıen alakulnak. A riserbıl tangenciálisan 

kilépı katalizátor/reakciógız elegy a centrifugális és gravitációs erık hatására gyorsan 

szétválik, ezáltal a nem szelektív, másodlagos krakkreakciók visszaszorulnak, a 

hozamstruktúra javul. A rendszerben cirkuláló katalizátor döntı része (kb. 95 %-a) már ebben 

az ún. VSS kamrában kiválik és elısztrippelés után jut a sztripper szekcióba. A reakciógızök 

a katalizátor maradékával (kb. 5%) együtt a VSS kamra kilépı vezetékén keresztül 
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közvetlenül a 4 db, egyfokozatú ciklonba jutnak, ahol a maradék katalizátor leválasztásra 

kerül. A reakciógızök a reaktor plénumkamrán keresztül jutnak a páracsıbe majd a 

fıkolonnába. A ciklonokban levált katalizátor a ciklonok lenyúló lábain (dipleg) és 

ellensúlyos csappantyúkon (flapper valve) keresztül a reaktor felsı rész sőrő ágyába (ennek a 

szintjét szabályozzuk), majd innen a VSS kamrán elhelyezett 4 db ablakon keresztül reaktor a 

sztripper zónájába kerül. A VSS kamrában lévı katalizátor sőrőségrıl a megfelelı mőszerek 

(VSS külsı tér) és a (VSS belsı tér) ad a DCS-en felvilágosítást. 

A reaktor felsı részben lévı sőrő katalizátor ágy fluidizálása céljából a VSS kamra és a 

reaktor külsı köpeny közötti kónuszos részbe lazító gızt („anulus steam”) vezetünk 2 db 

elosztón keresztül. A lazítógız vezetékében 27 mm-es fojtótárcsák vannak elhelyezve. A 

lazító gız mennyiségét szabályzókörrel szabályozzuk. 

A VSS kamra kilépı gızvezetékébe egy belsı kompenzátor van beépítve a reaktor külsı 

köpeny és a VSS rendszer elemeinek eltérı hıtágulásából eredı feszültségek kiküszöbölésére. 

A kilépı vezetékre 4db 4” átmérıjő csonkon keresztül 4db nyomáskiegyenlítı-gızelvezetı 

csı csatlakozik, melyek beömlı nyílása a ciklonlábak alsó végének magasságában van. Céljuk 

a reaktor felsı részben lévı gıztér nyomáskiegyenlítésének biztosítsa a ciklonok irányába. A 

reaktor felsı részben lévı gıztér hımérsékletét mőszerek mérik és a DCS-en mutatják. 

A VSS kamra alsó részébe vezetjük a VSS kamra gızt („chamber steam”, korábban 

„prestripping steam”) 2 db elosztón keresztül. A VSS kamra gızvezetékeibe 29 mm-es 

fojtótárcsák vannak elhelyezve. A VSS kamra gız mennyiségét szabályzókörrel 

szabályozzuk. A VSS kamra gız elısztrippelést valósít meg, a katalizátorral elhordott 

szénhidrogének nagy részét kisztrippeli, megakadályozva e gızök további krakkolódását. 

Az így elısztrippelt katalizátor ezután 7 db sztrippelı tányéron folyik át, miközben 

ellenáramban gızt vezetünk. A tányérok speciális kialakítása következtében intenzív 

katalizátor/gız érintkeztetéssel a katalizátor pórusaiban adszorbeált szénhidrogének 

eltávolíthatók. A sztrippelı gızt az alsó tányér alá vezetünk be 2 db elosztón keresztül. Az 

elosztókra menı gızvezetékbe 39 mm-es fojtótárcsák vannak beszerelve. A gızt felhasználás 

elıtt a sztrippelıgız-szeparátorba vezetjük a kondenzvíz eltávolítására, hogy a felhasználásra 

kerülı gız száraz legyen. A 400-V11 kilépıbe egy szőrı van beépítve. A gız mennyiségét 

szabályozókörrel lehet szabályozni, ami alacsony mennyiségnél a DCS-en vészjelzést ad. A 

sztrippgız nyomása manométeren, a helyszínen ellenırizhetı. 
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A sztripper alsó kónuszos részébe lazító gızt vezetünk („fluid steam”) az állványcsı 

belépıjével ellentétes irányból, melynek mennyiségét szabályzókörrel szabályozzuk. A lazító 

gız célja a katalizátor fluid állapotban tartása és az egyenletes katalizátoráramlás biztosítása a 

használt katalizátor állványcsövön keresztül. Ennek érdekében az állványcsı belépı nyílása 

speciálisan kitágított, kissé ovális formában csatlakozik a sztripper kúpos részéhez. 

Ugyancsak ezt biztosítja az állványcsı belépı fölé beépített terelılemez is. A reaktor sztripper 

rész alatti (állványcsı kilépı feletti) hımérsékletét a DCS-en mőszer mutatja. A reaktor 

falhımérsékletét a távadók a DCS-en mutatják. 

A plénum kamra és a reaktor felsı rész közötti nyomáskülönbséget a DCS-en mőszer mutatja, 

míg a reaktor felsı rész nyomását manométer. A reaktor plénum kamra és a külsı köpeny 

közti részbe középnyomású öblítıgızt („kupolagız”) vezetünk 4 db elosztón keresztül a 

kokszlerakódás megakadályozására. Az egyes gızbekötésekben 4 mm-es fojtótárcsák vannak 

elhelyezve. A reaktor rendszeren felhasznált gız jelentıs része szabályozott nyomású (7 

barg), a nyomásszabályzást szabályzókör végzi a DCS-en. A szabályzószelep utáni 

szabályozott nyomású oldalról a következı megtáplálások vannak: 

- kupola gız (fojtótárcsán), 

- VSS kamra gız (chamber steam), 

- reaktor felsı rész sőrő ágylazító gız (anulus steam), 

- sztrippelı gız (stripping steam), 

- sztripper kónusz lazító gız (fluid steam), 

- regenerátor plénumkamra kvencsgız (fojtótárcsán), melyet normál üzemmenet közben 

nem használunk,  

- lift motorház-főtés. 

A reaktor plénum kamrán keresztül távozó termékgızöket a páracsövön keresztül a 400-V1 j. 

fıfrakcionáló oszlopba vezetjük. A reaktor páracsı vízszintes részében vannak elhelyezve a 

hıelemek is. Az egyik hıelem szolgáltatja az alapjelet a 400-ME1 slide szelep 

mőködtetéséhez; míg a három hımérsékletmérı 2oo3 szavazó rendszerben alacsony reaktor 

hımérsékletnél az FSC-n keresztül reteszeli az üzemet (ld. reteszrendszer fejezet).  

A használt katalizátor –koksztartalma kb. 0,6-1 m/m%, jellemzıen 0,7 m/m%– sztrippelés 

után a reaktor sztripperbıl az állványcsövön, a 400-ME2 j. slide szelepen keresztül 
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folyamatosan áramlik a 400-V8B regenerátor égési terébe a koksz leégetése –azaz a 

katalizátor reaktiválása– céljából. Az állványcsı kilépı nyílásánál a katalizátoráram 

egyenletesebb eloszlása céljából terelılemez lett beépítve. A kilépı katalizátor hımérsékletét 

a hımérséklettávadó a DCS-en mutatja. Az állványcsı részeként beépített kompenzátor nem 

öblítéses típusú. A záróelemek meghibásodását a helyi hımérıkön tapasztalható 

hımérsékletemelkedés mutatja. 

A reaktor szint mérésére három mérıkör szolgál, melyek magas szint esetén az FSC-n 2oo3 

rendszerben reteszelik az üzemet. A sztripper zóna szintjét szabályozza az egyik mérıkör, 

amivel kb. azonos tartományt fed le az ellenırzı mérés. A szintszabályzó alsó elvételi csonkja 

a sztripper rész felett, a VSS kamra ablakainak felsı szintje felett helyezkedik el. A reaktor 

szintszabályzása a két szintszabályzó kör valamelyikével történik, az átkapcsolhatóságot a 

DCS-en konfigurált CLY-57A j. szoftveres kapcsoló biztosítja. Üzemindítás alatt a 

szintszabályzó kör mőködik. A katalizátoráramlás megindításakor a reaktor felé elıször a 

használt katalizátor állványcsı, a sztripper, majd a VSS kamra kezd feltelni katalizátorral. 

Amint a katalizátorszint növekszik, kezdi lezárni a VSS kamra ablakait és eléri a szabályzó 

alsó elvételi csonkját. Amikor a mőszeren a szint eléri az 50%-ot, akkor a 400-ME2 slide 

szelep mőködtetését az ellenırzıre (másikra) kell váltani. A szintmérı körök 2oo3 szavazó 

rendszerben magas katalizátorszint esetén az FSC-n keresztül reteszelik az üzemet. 

A szint távadóhoz tartozó katalizátorsőrőséget a DCS-en mőszer mutatja, míg a szint 

távadóhoz tartozó katalizátorsőrőséget egy sőrőségmérı.  A 400-ME2 j. slide szelepet a 

kisebb jel kiválasztón (low signal selector) keresztül szabályozza egyik, vagy a másik. A szint 

magas vagy alacsony értéke esetén a DCS-en vészjelzést adnak.  

A slide szelepen megfelelı nyomásesést kell biztosítani, hogy a katalizátor a reaktor felsı 

részébıl a regenerátor égési terébe áramoljon, illetve ellenkezı irányú áramlás (oxigén 

bejutása a reaktorba) ne jöhessen létre. Ezért a fent említett kisebb jel kiválasztón keresztül a 

nyomáskülönbség szabályozó is mőködteti a slide szelepet és kis nyomáskülönbségnél a 

kisebb jel kiválasztón keresztül a nyomáskülönbség minimum rendelkezı jel hatására zárni 

fog a slide szelep a szintszabályozó rendelkezı jelétıl függetlenül. A mőszer kis 

nyomáskülönbségnél a DCS-en vészjelzést ad. A szelep elıtti és utáni nyomás a 

manométereken, a helyszínen ellenırizhetı. A slide szelepen létrejövı alacsony 

nyomáskülönbség esetén a nyomáskülönbség távadók a 2oo3 rendszerben az FSC-n keresztül 

reteszelik az üzemet. A regenerált katalizátorból mintavevıvel lehet mintát venni. A 

mintavevı a slide szelep elıtt csatlakozik az állványcsıhöz. A használt katalizátorból is 
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kiépített mintavevıvel lehet mintát venni. A mintavevı a slide szelep elıtt csatlakozik az 

állványcsıhöz. A mintavevık kifúvatására gız, illetve préslevegı csatlakozás van kialakítva. 

A 400-V8 j. regenerátor egy 5000 mm belsı átmérıjő alsó részbıl (regenerátor égési tér) és 

egy 6800 mm belsı átmérıjő felsı részbıl (regenerátor szeparátor) áll. A regenerátor égési tér 

(400-V8B) egy riserben folytatódik, mely kb. a regenerátor szeparátor (400-V8A) feléig 

nyúlik be. A regenerátor belsı felülete tőzálló betonbéléssel van szigetelve, amit hegesztett 

tartótüskékre visznek fel. Ez a bélés védi a regenerátor köpenyt a magas üzemelési 

hımérséklettıl úgy, hogy a regenerátor külsı hımérséklete ne haladja meg a 260 °C-ot. A 

regenerátor riser, a ciklonok lenyúló csövei és a slide szelepek kopásálló béléssel vannak 

ellátva. A regenerátor riser kúpos része egy speciális szoknyán keresztül csatlakozik a 

köpenyhez annak érdekében, hogy a riser súlya ne egy kör mentén terhelje a köpenyt, hanem 

jobban elosztódjon. 

A regenerátor égési tér alján egy elosztó légrácson keresztül vezetik be az égéshez szükséges 

levegıt, melyet a 420-CBl j. légfúvó szállít 150-210 °C-on és 2,6 barg nyomáson. A légrácsba 

516 db 23 mm átmérıjő és 250 mm hosszú fúvóka van beépítve. 

A légrács megfelelı nyomásesése igen fontos (*0,05 bar*), mivel, ha a légrácson a 

nyomásesés kisebb, mint 0,035 bar, a levegıelosztás nem lesz megfelelı, a katalizátor 

fluidizálása egyenlıtlen lesz a regenerátorban, ami a nem megfelelı koksz leégetéshez vezet. 

A 0,07 barnál nagyobb nyomásesés pedig a katalizátorelhordás növekedéséhez vezet. A 

légrács nyomásesését a mérıkör a DCS-en mutatja. A két oldalon található nyomás a helyi 

nyomásmérıkön is leolvasható. 

Normál üzemelés alatt a 400-H2 j. közvetlen tüzeléső léghevítı - mely közvetlenül a 

regenerátor alsó részéhez csatlakozik - nem üzemel, a levegı csak áthalad rajta. Üzembe 

helyezésére csak üzemindításkor vagy üzemzavar esetén kerül sor. A léghevítı ırlángégıvel 

és 2 db lángırrel került kiépítésre, gyújtása nagymértékben automatizált. A 400-H2 j. 

léghevítı részletes begyújtási mőveletét mőveleti utasítás szabályozza.  

A regenerátorba belépı levegı hımérsékletét a mőszer a DCS-en mutatja és magas értéknél 

(700 °C ) a retesz vészjelzést ad a DCS-en és reteszeli a 400-H2 főtıgáz ellátását. A koksz 

teljes elégetéséhez magas hımérséklet szükséges. A reaktorból érkezı használt katalizátor 

hımérséklete azonban alacsony (525 °C), ezért a regenerátor felsı részébıl forró (725 °C), 

regenerált katalizátort cirkuláltatnak vissza az égési térbe a cirkulációs állványcsövön 

keresztül a slide szeleppel. A visszacirkuláltatott katalizátor mennyisége kb. azonos a 
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regenerálásra kerülı használt katalizátorral. A cirkulációs állványcsı kilépı nyílásánál a 

katalizátoráram egyenletesebb eloszlatása céljából terelılemez van beépítve. 

Lehetıség van az égetı tér hımérsékletét az égetıtér sőrőségérıl szabályozni. Ebben az 

esetben a választó kapcsolót a CDIC-299 felé kell kapcsolni, amikor a szabályozást a sőrőség-

szabályozó kör látja el. A slide szelepen keresztül megfelelı nyomásesést kell biztosítani, 

hogy a katalizátor a regenerátor felsı részébıl az égési térbe átjusson, illetve meg kell 

akadályozni, hogy a katalizátor ellenkezı irányba, az égési térbıl a regenerátor felsı terébe 

áramoljon. Ezért egy kisebb jel kiválasztón keresztül a nyomáskülönbség szabályozó is 

mőködteti a slide szelepet és kis nyomáskülönbségnél a jelkiválasztón keresztül a 

nyomáskülönbség rendelkezı jelének hatására zárni fog a slide szelep a hımérséklet ill. a 

sőrőségszabályozó rendelkezı jelétıl függetlenül. A mőszer kis nyomáskülönbségnél a DCS-

en vészjelzést ad. A szelep elıtti és utáni nyomás manométereken, a helyszínen ellenırizhetı. 

A slide szelep az expander fordulatszámának a reteszérték alá való csökkenése esetén (5640 

1/perc) lezár, a katalizátornak a regenerátor felsı részérıl az alsó részére való lezuhanásának 

megakadályozása érdekében. A reteszelés a mőszerfalon lévı kapcsolóval feloldható. 

A visszacirkuláltatott katalizátorból mintavevıvel lehet mintát venni, a slide szelep elıtt. A 

mintavevı vízgızzel fúvatható. A regenerátor égési terében az alábbi hımérsékletmérı 

pontok vannak: 

- alsó részen a légrács felett (sőrő fázis): 3 db, egymástól 120 °-ra elhelyezve, 

- felsı részen (ritka fázis): 3 db, egymástól 120 °-ra elhelyezve, 

amelyek a mért értéket a DCS-en mutatják. Az égési tér felsı rész hımérsékletérıl a mőszer 

magas értéknél (750 °C) jelez a DCS-en. 

Az égési tér alsó és felsı részének sőrőségét (alsó és felsı része közötti nyomáskülönbséget) a 

mőszer a DCS-en mutatja. A manométereken az égési tér nyomása a helyszínen ellenırizhetı. 

További két mérés segít tájékozódnia a regenerátorban található katalizátor sőrőségérıl. 

Ugyancsak mőszer mutatja a regenerátor felsı terének sőrőségét a DCS-en, míg egy másik az 

alsó, égetı tér sőrőségét. 

Torcholaj használatára a rendszer melegen tartása, vagy felmelegítése során van szükség. 

Használatát lehetıség szerint minimalizálni kell, mert az olaj közvetlen elégését kísérı magas 

hımérséklet a katalizátor aktivitását csökkenti, élettartamát lerövidíti. Az égési tér alsó 

részén, kétoldalt csatlakoznak az ún. torcholaj fúvókák. Torcholajként alapanyagot vagy 
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nehéz cirkulációs olajat (HCO) lehet használni. Az alapanyagot a reaktor kerülı ágából 

leágazó indítási feltöltı vezetéken keresztül, a HCO-t a 400-P3A/B szivattyú nyomóágából 

lehet a szabályozó szelephez vezetni. A torcholaj beporlasztása a szabályozószelepen 

hozzávezetett középnyomású gızzel történik. A szabályzókör osztott szabályozással (4-

12mA) elıbb a gızt nyitja rá a fúvókára, majd az így kialakult porlasztóközeg áramba vezeti 

be a torcholajat (12-20 mA). A rendszer üzembe helyezésére üzeminduláskor vagy üzemzavar 

esetén lehet szükség. A torcholaj csak 500 °C feletti hımérsékleten vezethetı be a 

regenerátorba! A torcholaj vezetékben a gyorszár bizonyos reteszek esetén lezár, ezáltal 

akadályozva meg a levegıhiányos regenerátorban a szénhidrogén utánpótlást. 

A használt és visszacirkuláltatott regenerált forró katalizátor az égési tér alsó részében, a 

légrács fúvókáin befújt levegıvel intenzíven keveredik. A regenerátort úgy kell üzemeltetni, 

hogy az égési térben a katalizátor felületérıl a koksz CO2 képzıdése közben leégjen. Az égés 

során nagymennyiségő hı szabadul fel, melynek 75-80 %-a 700-740 °C-ra felhevülı 

katalizátorral, a maradék része a füstgázzal távozik. 

A katalizátor a befújt levegıvel - a koksz leégése közben - az égési tér fölött lévı regenerátor-

riserbe jut, melynek felsı részén egy négyágú elosztókaron (ballistic separator) lép ki a 

regenerátor-szeparátorba. Itt a katalizátor fı tömege elválasztódik a füstgáztól. A füstgáz 4 db 

kétfokozatú ciklon szeparátorba lép be a katalizátor részecskék leválasztása céljából. 

A katalizátor a ciklonlábakon, ellensúlyos csappantyúkon keresztül a regenerátor-szeparátor 

sőrő fázisába jut vissza. A regenerált katalizátor egy részét a regenerált katalizátor 

állványcsövön, a slide szelepen keresztül folyamatosan visszavezetik a 400-V7B j. reaktor-

riser alsó részébe. 

A slide szelepet egy kisebb jel kiválasztón keresztül a reaktor páracsı hımérsékletérıl 

szabályzó szabályozza, azaz magas hımérsékletnél a rendelkezı jel zárja a slide szelepet. A 

hımérséklet további emelkedése esetén a retesz a DCS-en vészjelzést ad.  

A slide szelepen keresztül megfelelı nyomásesést kell biztosítani, hogy a katalizátor a 

regenerátor felsı részébıl a reaktor-riser alsó részébe áramoljon, illetve meg kell akadályozni, 

hogy a katalizátor és az alapanyag ellenkezı irányba áramoljon, azaz a reaktor-riserbıl a 

regenerátor felsı részébe kerüljön. Ezért a fent említett kisebb jel kiválasztón keresztül a 

nyomáskülönbség szabályozó is mőködteti a slide szelepet, és kis nyomáskülönbségnél a 

kisebb jel kiválasztón keresztül a nyomáskülönbség rendelkezı jelének hatására zárni fog a 

slide szelep, a hımérsékletszabályozó rendelkezı jelétıl függetlenül. 
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Kis nyomáskülönbségnél (0,25 bar) a DCS vészjelzést ad. A szelep elıtti és utáni nyomás 

manométereken a helyszínen ellenırizhetı (nyomáskülönbség kb. 0,55 bar).  

A regenerált katalizátor másik részét visszacirkuláltatják az elızıekben leírt módon a slide 

szelepen keresztül a regenerátor égési terébe. A regenerátor-szeparátor alsó részén kismértékő 

fluidizálás fenntartása - a katalizátor összeállásának megakadályozására visszacsapó szelepen 

és elosztógyőrőn keresztül két oldalról préslevegıt vezetnek be (másodlagos levegı). Abban 

az esetben, amikor az üzem kisebb kapacitással üzemel, és nem a regenerátor égési levegı a 

szők keresztmetszet, lehetıség van a levegıellátás légfúvótól történı biztosítására is. A 

másodlagos levegı mennyiségét két független szabályozókörrel, membránokon keresztül 

lehet szabályozni. A két membránra eltérı mennyiségő levegıt kell adni, az elosztógyőrők 

méretének arányában. 

A regenerátor-szeparátor sőrőfázis hımérsékletét két hımérı (recirkulációs állványcsı felett) 

és a (regenerált katalizátor állványcsı felett) a DCS-en mutatja. A retesz magas hımérséklet 

esetén (745 °C) a DCS-en vészjelzését ad. A híg fázis hımérsékletét három hımérı méri 

(egymástól 120 °-ra elhelyezve) és a DCS-en mutatja. Magas hımérséklet esetén a DCS-en 

vészjelzést ad. A 400-V8A j. regenerátor-szeparátor szintjét a DCS mutatja, a retesz magas 

vagy alacsony értéknél (75 illetve 25 %) a DCS-en vészjelzést ad. 

A négy ciklonból kilépı *85 kNm3/h* füstgáz kiegyenlítı kamrán (plénumkamra) keresztül 

705 °C-on és 2 barg nyomáson távozik a regenerátor tetején a 420 j. Energia visszanyerı 

üzemrészbe, ahol további katalizátor leválasztás után a 420-C1 j. Energia visszanyerı 

gépegység 420-CX1 j. expanziós turbináját hajtja meg, majd hıtartalmát a 420-E1 j. 

füstgázhőtıben középnyomású gıztermeléssel és túlhevítéssel hasznosítják. A kiegyenlítı 

kamra, azaz a négy ciklonkilépı hımérsékletét a három, a távozó füstgáz hımérsékletét (705 

°C) a füstgázvezetékben egy mőszer a DCS-en mutatja. A ciklonokon fellépı nyomásesést 

mérıkör mutatja a DCS-en. 

A regenerátorból kilépı füstgáz hımérsékletének szabályozására hőtés céljából ún. osztott 

szabályzással elıször középnyomású gızt (kvencsgız), majd gızzel porlasztott kvencsvizet, 

azaz kazántápvizet (lehetıség van savanyúvíz v. ETBE üzemi mosóvíz alkalmazására is) 

fecskendeznek be egy közös belépı vezetéken keresztül a nyomáskiegyenlítı kamrába a 

regenerátor tetejének két oldalán. A különbözı minıségő vizek közötti váltásra kézi 

szerelvénnyel, a 410-V1 j. készülék megtáplálásának kiválasztásánál van mód. Utóégés estén 

is ez a gız/víz beadagolás szolgál a füstgáz kilépı hımérsékletének tartására. A kilépı 

füstgáz hımérsékletérıl tehát a hımérsékletszabályozó osztott jeltartományban szabályozza a 
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kvencsgız vezetékben lévı (4-12 mA) és a kvencsvíz vezetékben lévı (12-20 mA) 

szabályozó szelepeket. A hımérséklet további emelkedése esetén (732 °C) a mőszer 

vészjelzést ad a DCS-en. 

A kvencsvizet (kazántápvizet) a 930 P1 A/B j. kondenzvíz feladó szivattyú juttatja a 

nyomáskiegyenlítı kamrába. Egyéb vízfelhasználás esetén a vizet 410 j. Gázkinyerı 

üzemrészben lévı 410-P3A/B j. kondenzvíz adagoló szivattyú szállítja. A szabályzószelep 

utáni elvétellel szabályozott, 7 barg nyomású gız bevezetésére is lehetıség van. Normál 

üzemmenetben ezt nem használjuk, ezért csak a helyszínen, kézi beállítással váltható. Az 

összes vezeték fojtótárcsával van ellátva a plénumkamrába való belépés elıtt. A kvencsvíz 

mennyiségét egy mőszer a DCS-en, egy pedig a helyszínen mutatja. A kvencsgız nyomása 

manométeren a szabályozó szelep után a helyszínen ellenırizhetı. 

Nyomásszabályozás. A reaktor-regenerátor rendszerben a katalizátor folyamatos, stabil 

áramlása egészen kis nyomáskülönbségektıl függ, ezért igen lényeges, hogy a reaktor-

regenerátor közötti nyomáskülönbség állandó legyen. A regenerátor nyomásának 

szabályozása igen lényeges a 420-CBl j. fılégfúvó megfelelı mőködése szempontjából is. 

A reaktor nyomását (2 barg) közvetett módon kell szabályozni a 400-V5 j. fılepárló oszlop 

reflux tartály nyomásszabályozásával. A reaktor nyomása egyenlı lesz tehát a 400-V5 j. 

reflux tartályig terjedı rendszer nyomásesésének (reaktor páracsı a 400-Vl j. fıfrakcionálóig 

+ 400-V1 j. fıfrakcionáló + fıtorony páracsı és kondenzáltató rendszer a reflux tartályig) és a 

400-V5 j. reflux tartályban szabályozott nyomásnak az összegével. 

A regenerátor nyomásának szabályozása kétféle módon történhet a választó kapcsoló 

állításával: a reaktor-regenerátor nyomáskülönbségének szabályozásával (normál üzemmenet) 

vagy közvetlen szabályozással (csak a nyomáskülönbség szabályozó meghibásodása esetén). 

- 2-es állásban: a regenerátor-reaktor nyomáskülönbség szabályozó osztott jeltartományban 

mőködteti a 420-CXl expander füstgáz belépı vezetékében lévı hidraulikus mőködtetéső 

pillangószelepet (nagy BAFCO, 4-12 mA), valamint az expander füstgáz 

kerülıvezetékben lévı hidraulikus mőködtetéső pillangó szelepet (kis BAFCO, 12-20 

mA). A reaktor ill. a regenerátor nyomása a reaktor tetején elhelyezett manométereken 

ellenırizhetı. A reaktor nyomását a mőszer a DCS-en mutatja. 

- 1-es állásban: a nyomásszabályozó osztott jeltartományban logikai rendszeren keresztül 

mőködteti a 420-CXl expander füstgáz belépı vezetékében lévı pillangószelepet (4-12 
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mA), azaz a regenerátor nyomás növekedése esetén a rendelkezı jel hatására a pillangó 

szelep nyitni fog. Ha a nyomás a regenerátorban nem állandósul, illetve tovább nı (a 

pillangószelep már teljesen kinyitott, vagy a PRS gépegység saját reteszrendszere zárja a 

pillangószelepet) a rendelkezı jel hatására (12-20 mA) nyitni fog a pillangószelep a 420-

CXl expander füstgáz kerülı vezetékében. A kerülı vezetéken a teljes füstgázmennyiség 

max. 30 %-a engedhetı el. A mőszer magas, illetve alacsony regenerátor nyomás esetén 

vészjelzést ad a DCS-en (2,6 ill. 1,6 barg). A szelephelyzet –a DCS megkerülésével kézi 

szabályozással is állítható. A regenerátor nyomása a pillangószelep mellett elhelyezett 

manométeren a helyszínen ellenırizhetı. 

Slide szelepek. A reaktor-regenerátor rendszerben 3 db Kubota/Remosa gyártmányú slide 

szelep található a katalizátor állványcsövekben a reaktor-regenerátor között és a katalizátor 

recirkulációs állványcsıben a regenerátor-szeparátor és a regenerátor égési tere között: 

- 400-ME1 j. Regenerált katalizátor slide szelep, 

- 400-ME2 j. Használt katalizátor slide szelep, 

- 400-ME3 j. Recirkulációs katalizátor slide szelep. 

Feladatuk a katalizátor áramlás szabályozása. Elektro-hidraulikus mőködtetésőek, minden 

slide szelep egyedi hidraulika rendszerrel van ellátva, melynek a teljes zárást max. 2 mp alatt 

biztosítania kell. Az igen intenzív eróziós hatás és magas hımérséklet miatt kopás- és hıálló 

bevonattal vannak ellátva a belsı, katalizátorral érintkezı felületek. A záróelem tolózár 

típusú. Öblítı gız vagy préslevegı bevezetésével kell megakadályozni a katalizátor 

kiülepedését a záróelem és a záróelem megvezetése között. A fúvatási pontokat a rendszer 

felmelegedésekor ellenırizni kell, hogy a hıtágulásból adódó törés, vagy megszorulás 

elkerülhetı legyen. A vízgız kondenzációjának elkerülésére csak 230 °C feletti 

hımérsékleten váltható be fúvatásra vízgız! A slide szelepek fúvató gız mennyiségét 

folyamatos fúvatás esetén fojtótárcsa segítségével szabályozzuk. 

Hidraulikaolaj rendszer 

Motorral hajtott, állítható lökettérfogatú, dugattyús szivattyú biztosítja a folyamatos 

mőködéshez szükséges állandó olajnyomást. A vezérlı mechanizmus igen érzékeny, ezért az 

olajnak teljesen tisztának kell lennie. A szivattyú meghibásodása esetén a beépített 

akkumulátor lehetıvé teszi a hidraulika henger kétszeri mozgatását a teljes lökethossz 

mentén. A tartalék akkumulátor is bekapcsolható a rendszer olajellátásába a mőszerterembıl, 
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kézi kapcsoló mőködtetésével. A szivattyú meghibásodása esetén a két akkumulátor 

megfelelı olajnyomást biztosít a slide szelep állításához. Tápenergia-ellátás kimaradásakor a 

slide szelep lezár. A slide szelep helyzete a mőködtetı rendszer meghibásodása esetén kézi 

szivattyúval is állítható a helyszínen. Teljes hidraulikaolaj kimaradás esetén a slide szelep 

helyzete a helyszínen kézikerékkel állítható. 

A slide szelep vezérlı elektronikája nem nyomásálló tokozásba került beszerelésre, mint a 

másik két slide szelepé, hanem egy túlnyomásos szellıztetéső dobozba. A slide szelep 

üzemszerő mőködése közben a vezérlı elektronika dobozába mőszerlevegıt folyamatosan 

adagolunk, amivel biztosítjuk, hogy robbanóképes gázelegy nem juthat be az elektronikához.  

Amennyiben a meghatározott, 0,5 mbar túlnyomás nem biztosított a vezérlı elektronika 

tokozásában, a nyomáskapcsoló jelzést ad a DCS-en, és ezzel azonos idıben indít egy idızítı 

tagot, amely 3 perc elteltével lekapcsolja a vezérlı elektronika tápfeszültségét, s ennek 

következtében a slide szelep lezár. A mőködtetı feszültség visszakapcsolása a vezérlı 

elektronika tokozásának ötszörös légcseréje után történik meg, amit egy tízperces 

idıkésleltetés biztosít. A vezérlı elektronika túlnyomásos szellıztetéséhez menı 

mőszerlevegıt elzárni tilos! 

Ciklonok. A reaktor felsı részében (400-V7A), a reaktor-szeparátorban 4 db egyfokozatú 

ciklonszeparátor választja le a szénhidrogén termékgızökbıl a katalizátort.  A regenerátor 

felsı részében (400-V8A), a regenerátor-szeparátorban 4 db kétfokozatú ciklonszeparátort 

építettek be, hogy a távozó füstgázból a katalizátort leválasszák és a folyamatba 

visszavezessék. A ciklonok az igen nagy mechanikai és termikus igénybevételnek ellenálló 

belsı védı-béléssel vannak ellátva. 

A reaktor-regenerátor egységen lévı mőszeröblítésekhez kétfajta közeget használunk. Az 

öblítıgız a redukált nyomású gerincbıl kapja a gızt, a túl magas nyomás elkerülését egy 7,2 

barg nyomáson lefújó biztonsági szelep végzi. Az öblítı nitrogén nyomására egy másik, 6,9 

barg nyomáson lefújó biztonsági szelep felügyel.  

6.1.3. Katalitikus reformálás 

Ezt a folyamatot az elızı fejezetekben még nem ismertettük. Az eljárás fı célja az 

atmoszférikus desztilláció, a hidro-krakkolás és más folyamatok során nyert benzinek 

oktánszámának emelése a kívánt kereskedelmi érték közelébe. Az oktánszám un. fínom-

beállítása ezt követıen, a különbözı adalék-anyagok hozzáadásával (pl. MTBE vagy ETBE) 
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történik. A folyamat során az egyenes szénláncú (n-paraffin) szénhidrogének 

izomerizálódnak, ami növeli az oktánszámot. Emellett aromás szénhidrogének is képzıdnek – 

ezek arányát azonban az érvényes jogszabályok korlátozzák, így beállításukra némely esetben 

külön eljárást kell alkalmazni (pl. az aromás frakciók kinyerése). 

A folyamat során az alábbi reakció-csoportok játszódnak le párhuzamosan, ill. egymást 

követıen: 

 - a n-paraffinok izomerizációja 

 - a ciklo-alkánok és alkil-ciklo-alkánok dehidrogénezése 

 - aromás szénhidrogének dehidrogénezése 

 - alkánok ciklizálódása 

 - alkánok hidro-krakkolása 

 - alkil-aromás szénhidrogének hidro-dezalkilezése 

 - egyéb dehidrogénezési reakciók 

A folyamat nagyon egyszerősített, sematikus felépítése a következı, 31. ábrán látható: 

 

31. ábra: A katalitikus reformálás folyamata 

Amint az ábrán is látható, a folyamatban többlépcsıs reaktor-rendszert alkalmaznak. Ennek 

oka elsısorban az alapanyag átalakulása során lejátszódó reakció-rendszer sokrétősége; ez 

még akkor is igaz, ha a reakcióhık között nincsenek igazán nagy különbségek (a 

dehidrogénezési és a hidro- krakkolási reakciók reakcióhıi 20-40 kcal/mól között vannak). 

Katalizátorként  leginkább hordozóra felvitt platinát alkalmaznak. A katalizátor összetétele a 
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különbözı reaktorokban eltér, hogy ezzel is befolyásolják a különbözı reakció-csoportokra, 

ill. termékekre vetített szelektivitást. Általában elmondható az, hogy a hımérséklet 

emelésének hatása jelentısebb a hidro-krakkolási és ciklizálódási reakciókra, mint a 

dehidrogénezıdésekre. Technológiai szempontból ez azt jelenti, hogy a hımérséklet 

növelésével növekszik a reformált benzin (reformátum) oktánszáma, annak aromás-tartalma 

és a képzıdı gázok – köztük a hidrogén – mennyisége. Az ipari gyakorlatban a hıfokot a 

katalizátor aktivitása csökkenésének ütemében szokás növelni annak érdekében, hogy tartani 

tudják a reformátum oktánszámát (megjegyzés: a katalizátor aktivitása a lerakódott koksz 

miatt csökken).  

A nyomás növelése természetesen a dehidrogénezıdési reakciók sebességét fogja 

csökkenteni, és növelni fogja a hidrogénezési – és összességében a hidro-krakkolási – 

reakciók sebességét. A nyomás csökkentése technológiai szempontból a reformátum 

mennyiségét, annak aromás tartalmát és a hidrogén mennyiségét fogja növelni. 

A hidrogén mennyiségének növelése növelni fogja a hidrogénezési reakciók sebességét és 

csökkenteni a kokszképzıdést. 

Mindezen paraméterek mellett a reformátum minıségére a kiindulási alapanyag (nyers, vagy 

krakkolásból származó benzin) összetétele van. Ha a kiindulási anyagban sok a n-paraffin, 

akkor az oktánszám nagyobb növekedésével lehet számolni (elsısorban azért, mert ezek 

oktánszáma eredendıen kicsi); hasonló tendencia érhetı el nagy ciklo-alkán tartalmú 

alapanyagból. 

6.2. Izomerizáció 

Az eljárás a motorhajtó anyagok egyre jobb minısége iránti igény alapján fejlıdött ki és öltött 

egyre nagyobb méreteket az üzemanyagok ólom-, majd aromás-tartalmának korlátozásával. 

Az oktánszám és a tisztaság (értsd: minél kevesebb szennyezıanyag) fokozásának 

legegyszerőbb módjává vált azáltal, hogy a normál paraffinokat izomerizálva növeljük a 

benzinek oktánszámát. Az eljárásokat eleinte csak a kisebb (6-7) szénatomszámú alkánokra 

alkalmazták, de késıbb kiterjesztették a magasabb (8-10-11) szénatomszámú alkánokra is. 

A benzinek oktánszámának növelése mellett a bizonyos mőanyagok iránti igény (pl. poli-

izoprén) növekedése is indukálta kisebb szénatomszámú izo-paraffinok (izobután, vagy 

izopentán) elıállításának kifejlesztését. 

A folyamat termodinamikájának elemzésekor elsıként azt kell figyelembe vennünk, hogy az 

alkánok izomerizációjának reakciói kis mértékben exotermek, így a hımérséklet emelése nem 
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segíti a reakció-egyensúlyok termékek irányába történı eltolódását. A másik fontos szempont, 

hogy ezzel együtt csökken az olyan mellék-reakciók aránya, mint a szénláncok eltörése. 

A könnyőbenzinben elıforduló C5-C6 normál-paraffinok izomerizációs reakciókban 

izoparaffinokká alakíthatók, amelyek jóval nagyobb oktánszámmal rendelkeznek 

(összehasonlításként, a pentán oktánszáma 62, ami jelentısen kisebb, mint az izopentán 92-es 

értéke). Az izomerizáció ipari megvalósítása rokon folyamat a reformálással, de itt a cél a ter-

modinamikai egyensúly megközelítése, hiszen az egyensúlyi elegyben az elágazó láncú 

szénhidrogének szerepe a meghatározó. 

Az is egyértelmő, hogy az izomerizációt - termodinamikai szempontból - a lehetı 

legalacsonyabb hımérsékleten kell végrehajtani, azaz igen aktív katalizátor szükséges. A 

gyakorlatban használatos katalizátorok hasonlóak a reformálás katalizátoraihoz, de azoknál 

erısebben savas jellegőek, így hidrogén-fluoriddal kezelt Al2O3 hordozóra vitt platina 

használata volt az általános. A szokásos reakcióhımérséklet 200-300 oC (jelentısen 

alacsonyabb, mint a reformáló eljárásoké), a nyomás 20-35 bar, és viszonylag nagy 

hidrogénfelesleget alkalmaznak a kokszképzıdés visszaszorítására. 

Napjainkban nemesfém tartalmú savas zeolitokat, elsısorban mordenitet használnak, ami 

alacsonyabb hımérsékleten is nagy aktivitással rendelkezik. Az eljárás azonban nem 

alkalmazható a C7- vagy magasabb szénatom számú komponensek esetén, mert ezek az 

erısen savas katalizátorok felületén krakkolódnak. 

A telített szénhidrogének izomerizációja olyan egyensúlyi reakció, amelynél a katalizátor 

természetesen csak a termodinamikai jellemzık által meghatározott egyensúlyi összetétel 

eléréséig tud hatást kifejteni. Nagyobb molekulatömegő szénhidrogéneknél már nem csak két, 

hanem több izomer is képzıdhet és a reakciótermék bonyolult összetételő. Az izomerizáció - 

az eddig tárgyalt reakcióktól eltérıen - nem gyökös, hanem ionos közbensı termékeken át 

játszódik le. A folyamat induló lépése az alumínium-kloridból és hidrogén-kloridból képzıdı 

komplex sav reakciója a kis mennyiségben jelen lévı telítetlen szénhidrogénnel, melynek 

során karbokation (carboniumion) alakul ki: 
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Alumínium-szilikát katalizátor esetén a karbokation kialakulásához szükséges protont a 

katalizátor felületén elhelyezkedı SiO4 tetraéderek egyik oxigénatomjához kapcsolódó - 

erısen savas jellegő - hidrogénatom szolgáltatja. A karbokation úgy stabilizálódik, hogy egy 

telített szénhidrogén molekulából hidridiont von el és ezzel újabb karbokationt alakit ki: 

 

A karbéniumionok jellemzı tulajdonsága, hogy molekulán belüli hidridion vagy alkanidion 

(alkil-anion) vándorlással - az egyensúlyi koncentráció eléréséig - átalakulhatnak egymásba 

(vagyis átrendezıdhetnek). Például: 

 

Az izomerizáció befejezı lépéseként az izobutil-kation a nagy feleslegben jelenlévı telitett 

szénhidrogénbıl hidridiont vonhat el, és új karbokation kialakítása (vagyis újabb 

reakciósorozat indítása) közben izobután formájában stabilizálódik: 

 

A láncreakció mindaddig folytatódik, amíg az izomer szénhidrogének egyensúlyi elegye ki 

nem alakul. 

Az alapanyag minısége és tisztasága nagymértékben befolyásolja a folyamat 

gazdaságosságát. Minél kevesebb komponensbıl és minél kevesebb szennyezı anyagot 

tartalmazó alapanyagot használunk, annál pontosabban szabályozható a végtermékek 

összetétele és annál kevesebbet kell költeni a szennyezıdések eltávolítására. Különösen 

fontos, hogy a bifunkciós katalizátorok alkalmazásánál az alapanyag ne tartalmazzon olyan 

szennyezıdéseket, amik a platina aktivitását csökkentik. Ilyenek a kén-, oxigén- és nitrogén-

tartalmú vegyületek. 
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Az alkalmazott hımérséklet elsısorban a katalizátor aktivitásától függ: minél aktívabb, annál 

alacsonyabb hımérsékleten tudunk dolgozni. Ennek következtében csökkenni fog a 

mellékreakciók kiterjedtsége és kevesebb energiát kell felhasználnunk. 

A nyomás csak egy bizonyos határ átlépése után befolyásolja jelentısen a folyamatot. Pl. a n-

pentán izomerizációja esetén annak konverziója csak 50 bar fölött kezd csökkenni – 10 és 50 

bar között gyakorlatilag nem változik. 

A katalizátor relatív aktivitása (a Pt esetében) annak 0,5%-os koncentrációjáig nı, utána 

gyakorlatilag nem változik. 

6.3. Alkilezés 

Ebben a fejezetben az alkilezési folyamatoknak alapvetıen két típusát tárgyaljuk: az olefinek 

(alkének) és aromások alkilezését. Az elıbbi célja elsısorban a benzinek oktánszámának 

emelése, míg az utóbbi általában speciális aromás vegyületek (toluol, xilolok, etilbenzol) 

elıállítására szolgál. 

6.3.1. Olefinek alkilezése 

Alkilezésnek azt a reakciótípust nevezzük, amelynek során valamely molekula egyik 

hidrogénatomját alkilcsoportra cseréljük ki. Ennek a sokféle változatban ismert reakciónak itt 

csak azt a megoldását tárgyaljuk, melyben az alkilezett molekula alkán, az alkilezıszer pedig 

alkén. Példa erre az izobután alkilezése buténnel: 

 

Ezt a reakciót is protonleadásra hajlamos vegyületek (kénsav, HF, AlCl3 + HCl) katalizálják, 

mechanizmusa ionos. Az átmenetileg keletkezı karbokationok átrendezıdésével 

magyarázható, hogy a termék mindig izomerek elegyébıl áll. 

Iniciálás: 
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Alkilezési láncreakció: 

 

Gyakorlatilag is használható sebességgel csak a tercier szénatommal rendelkezı telített 

szénhidrogéneket lehet alkénekkel alkilezni, mert az alkalmazott reakciókörülmények között 

csak ilyen alkánokból tud könnyen karbéniumion keletkezni. Izobutánnak propén-butén 

elegyekkel való alkilezése nagyipari eljárás. 

Mivel a reakciók exotermek, a hımérséklet csökkenése az egyensúlyt a termékek irányába 

tolja el. Azonban a reakció sebessége alacsonyabb hımérsékleten kisebb – ezért van szükség 

a jelzett katalizátorok alkalmazására. 

6.3.2. Aromások alkilezése 

Az aromás vegyületek alkilezése többnyire a Friedel-Crafts reakció szerint játszódik le. A 

Friedel-Crafts-reakció lényege, hogy aromás szénhidrogént reagáltatunk Lewis-sav katalizátor 

jelenlétében elektrofil reagenssel. Az elektrofil reagens jellege szerint a Friedel-Crafts-

reakciónak két változatát különböztetjük meg: 

• alkilezés játszódik le, ha alkil-halogenidbıl vagy alkénbıl képzıdött karbéniumion 

reagál; 
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• acilezés játszódik le, ha savkloridból vagy savanhidridbıl keletkezett aciliumion az 

elektrofil reagens. 

Az elsı esetben alifás oldalláncot tartalmazó aromás (alkilaromás) szénhidrogén, a második 

esetben tiszta aromás vagy vegyes alifás-aromás keton a reakció terméke. A Friedel-Crafts-

reakció egyik változata (az alkilezés) tehát egyszersmind az alkilaromás szénhidrogének 

egyik elıállítási módja is. A Lewis-savak közül a klasszikus katalizátor a vízmentes 

alumínium-klorid, de használható katalizátorként vas(III)-klorid, bór-trifluorid, cink-klorid, 

foszforsav vagy kénsav is. Külön megemlítjük a legújabb, korszerő technológiáknál 

alkalmazott vízmentes hidrogén-fluoridot. 

A Friedel-Crafts-alkilezés bruttó reakcióegyenlete alkil-halogenid, mint alkilezı ágens 

alkalmazása esetén: 

 

A reakció mechanizmusának lényege az, hogy a Lewis-sav hatására az alkil-halogenid C,X-

kötése heterolitikusan felszakad, s a keletkezı karbéniumion lép elektrofil reakcióba az 

aromás győrővel. Alumínium-klorid, mint Lewis-sav példáján bemutatva tehát: 

 

A reakcióban keletkezı komplex sav elbomlik és a hidrogén-halogenid eltávozik a 

rendszerbıl. A karbokationos mechanizmusból következik, hogy például normál 

propilcsoport ilyen módon nem vihetı be az aromás győrőbe. A propil-kloridból elsıdlegesen 

képzıdı 1-propilkation ugyanis hidridion-vándorlással spontán átrendezıdik a stabilisabb 2-
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propilkationná, és ezért a reakció végeredményben izopropil-származékokat (benzol 

alkilezése esetén pl. propilbenzol helyett kumolt) szolgáltat. A Friedel-Crafts-alkilezés 

reakciókörülményei között - kevés alkil-halogenid jelenlétében - alkének is reagálnak aromás 

szénhidrogénekkel. A reakciót az teszi lehetıvé, hogy elıször az alkil-halogenid (általában 

alkil-klorid) alkilezi az aromás vegyületet, majd az ennek során keletkezı HX az AlCl3-dal az 

erıs H[AlCl3X] komplex savat képezi, amely az alként protonálással karbéniumionná alakítja: 

 

A petrolkémiai ipar nagy mennyiségben gyárt ezen az úton a megfelelı alkének 

felhasználásával például etilbenzolt, kumolt, valamint C10-C14-alkilbenzolokat. 

Az etilbenzolt - a mőanyagipar számára fontos sztirol alapanyagát - eténbıl és benzolból 

alumínium-klorid katalizátort és kevés etil-klorid promotort alkalmazva állítják elı: 

 

 

A kumol elıállításához SiO2 hordozóra felvitt foszforsav katalizátort használnak (a kumol a 

fenolgyártás legfontosabb alapanyaga): 

 

Az egyenes láncú C10-C14 alkénekkel elıállított hosszú szénláncú alkilbenzolok a szintetikus 

mosószerek fontos alapanyagai. Ezeknél az alkilezési reakcióknál általában fennáll a 

polialkilezés veszélye, mivel a győrőbe belépı csoport σ-konjugációs elektrondonor hatása a 

győrő SE reakciókészségét megnöveli. A polialkilezést benzol felesleg használatával lehet 

visszaszorítani. 
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A Friedel-Crafts-acilezéssel egyértelmően állíthatók elı vegyes, vagy tiszta aromás 

monoketonok, mivel a belépı -COR acilcsoport elektronakceptor hatása csökkenti a győrő 

további SE reakcióra való készségét. Az acilezés mechanizmusa analóg az alkilezés 

mechanizmusával azzal a különbséggel, hogy a elektrofil támadó ágens a mezoméria-

stabilizált, delokalizált elektronszerkezető acilkation (aciliumion): 

 

Érdekességként megjegyezzük, hogy az így elıállított aromás keton megfelelı módon végzett 

redukcióval (pl. a Wolff-Kizsnyer, vagy a Clemmensen-módszerrel) alkilaromás 

szénhidrogénné alakítható át. Ilyen módon állítható elı például propionil-kloridból kiindulva 

az egyenes láncú propilbenzol (1-fenilpropán): 

 

-- További elektrofil szubsztitúciós reakciók 

Az alkil-aromás vegyületek izomerizálása és diszproporcionálása, ugyancsak SE 

mechanizmusú reakciók. Ezeknél a reakcióknál a benzolgyőrőn lévı alkil (elsısorban metil) 

csoportokból a savas heterogén katalizátorok felületén alakulnak ki az alkilkationok, amelyek 

elektrofil reagensként támadják meg az aromás győrőt. 
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7. Fejezet: A finomítókon kívüli petrokémiai technológiák 

ismertetése 

Ebben a fejezetben ismertetjük azokat a petrolkémiai eljárásokat, amelyeknek nem elsısorban 

a motorhajtó anyagok elıállítása a célja, hanem mőanyag-alapanyagokat és mőanyagokat 

állítanak elı. Természetesen ezen eljárások egy részénél (pl. termikus krakkolás) is 

keletkeznek olyan anyagok, amelyeket az üzemanyagok elıállításánál fel lehet használni. 

Továbbá igaz az is, hogy a nem finomítói technológiák csoportjába nemcsak a nagy tömegő 

mőanyagok elıállítása tartozik bele, hanem pl. bizonyos kenıanyagok, felületkezelı anyagok 

gyártása is. A terület tehát rendkívül szerteágazó és a csoportosítás önkényes.  

Természetesen nem fogunk minden egyes technológiával részletesen megismerkedni – ezt a 

jegyzet korlátozott terjedelme sem tenné lehetıvé. Csak a legfontosabbakra szorítkozunk és 

azokkal foglalkozunk kiemelten, melyek Magyarországon is megtalálhatók.  

A pirolízis és a polimerizáció folyamatainak ismertetésénél részletesen foglalkozunk az 

elméleti alapokkal is. Ez nemcsak a kémiai ismeretek felfrissítése miatt szükséges, hanem 

azért is, hogy a petrolkémia két alapvetı folyamatának mechanizmusát és összefüggéseit 

minél pontosabban megértsük. 

7.1. A termikus krakkolás (pirolízis) technológiája 

Bár az elsı ipari üzemek már az 1950-es években felépültek, ez a technológia a 70-es évektıl 

kezdett rohamosan elterjedni. Magyarországon is 1975-ben lépett üzembe az elsı olefingyár a 

német LINDE cég technológiája alapján. A történet teljességéhez az is hozzátartozik, hogy 

Tiszaújvárosban (az akkori Leninvárosban) már a 60-as években is gyártottak etilént, orosz 

(akkor szovjet) technológia alapján. Az olefingyártás magyarországi története 2004-ben 

folytatódott, amikor üzembe lépett a 2. olefingyár is, ugyancsak LINDE technológiával. A két 

gyár etiléngyártó kapacitása – az elsı idıközbeni többszöri bıvítésével – ezzel évi mintegy 

650 ezer t/év-re emelkedett. A két gyár külön-külön európai méretekben közepesnek, vagy 

inkább kicsinek számít, de az együttes etiléntermelés már mindenképpen a középmezınyhöz 

sorolja a TVK-t az európai petrolkémiai gyártók sorában. (Megjegyzés: az EU-ban és 

Norvégiában összesen 57 olefingyár van).  

7.1.1. Elméleti alapok 
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A hıbontás folyamatának leírásához és tanulmányozásához az 1970-es évek közepétıl a mai 

napig a különbözı típusú modellek nyújtják a legnagyobb segítséget. A folyamatot – vagy 

inkább folyamatokat – a legrészletesebben és legpontosabban a mechanisztikus modellek írják 

le, melyek igénylik ugyan a reakció rendszerek és lépések részletes elemzését, de könnyebb 

extrapolálhatóságuk miatt a gyakorlatban szélesebb körben alkalmazhatók. A mechanisztikus 

modellek elkészítéséhez szükség van a lejátszódó reakciók mechanizmusának és 

kinetikájának részletes ismeretére, melyhez ma már könyvtárnyi szakirodalom áll 

rendelkezésre. A reakciók és folyamatok részletes tanulmányozása azt is jelenti, hogy 

megismerjük a kedvezıek elısegítésének és a nem kívánatosak visszaszorításának 

lehetıségeit is – ez utóbbi az eredményes gyakorlati alkalmazások szempontjából 

elengedhetetlen. 

A szénhidrogének pirolízisének mechanizmusa egy sor olyan reverzibilis, szabad-gyökös 

mechanizmus szerint lejátszódó reakciót jelenti, melyek egy viszonylag kisszámú csoportba 

sorolhatók be. Az 1. táblázatban erre látható néhány konkrét példa. 

 

 

1. Táblázat: A szénhidrogének pirolízisének fı reakció-csoportjai 

 

Sz. Reakció  Típus elırefelé Típus visszafelé 

1.  C3H8 ↔ CH3* + C2H5* Homolitikus disszociáció Gyök-rekombináció 

2. C4H7* + C2H3* ↔ C2H4 + 

C4H6 

Gyökök 

diszproporcionálódása 

Molekulák 

diszproporcionálódása 

3. CH3-CH*-CH2-C2H5 ↔ CH3-

CH=CH2 + C2H5* 

β-törés Gyök addíciója 

4. *CH2-CH2-CH2-CH2-C2H5 ↔ 

CH3-CH2-CH2-CH*-C2H5 

Izomerizáció Izomerizáció 

5. C2H5* + CH3-CH2-CH3 ↔ 

C2H6 + CH3-CH*-CH3 

Hidrogén-absztrakció Hidrogén-addíció 

 

Az elsı két családba tartozó reakciók általában a tipikus láncindító és lánczáró lépések. Ezek 

a reakciók vezetnek a reaktív gyökök mennyiségének a változásához. A β-törés és a hidrogén-

absztrakció gyakran fordulnak elı együtt láncvivı reakcióként úgy, hogy egy gyök elvon egy 

hidrogén-atomot egy reagens molekuláról, egy új molekulát és gyököt képezve. Ezután a 
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reagensbıl származó gyök β-töréssel elbomlik, reprodukálva a hidrogén-elvonó gyököt és 

létrehozva egy telítetlen molekulát. Ezt a fajta láncmechanizmust elıször Rice és Herzfeld 

világította meg a szénhidrogének pirolízis reakciói tekintetében. 

Természetesen, az adott családon belül más típusú reakciók is elıfordulnak:  

- pl. a gyökök izomerizációján belül többfajta gyök kialakulása is lehetséges;  

- vagy a homolitikus disszociáció alkalmával a H-atom is leszakadhat, bár a C-H kötés 

jóval erısebb bármelyik rendő C-C kötésnél.  

- egy nagyobb molekula hasadása esetében is többfajta variáció lehetséges, de ezek 

elıfordulásának valószínőségét a különbözı rendő szénatomok közötti kötések relatív 

erısségei meghatározzák (a kötések erıssége a rendőség növekedésével csökken).  

- a kettıs kötés, valamint az aromás győrő jelenléte is befolyásolja mind a C-H, mind a 

C-C kötések erısségét; pl. egy olyan kötés, amelyik egy  kettıs kötés α-helyzető 

szénatomján helyezkedik el, sokkal gyengébb, mint a telített szénatomon lévı 

megfelelıje, mert a telítetlen kötés α-atomján lévı páratlan elektron könnyebben 

delokalizálható.  

- ha az aromás győrőhöz kapcsolódó alifás szénláncot vizsgáljuk, akkor a győrőhöz 

közvetlenül kapcsolódó szénatom kötése a legerısebb, az azt követı C-C kötés viszont 

a leggyengébb a láncban; ezután a kötések erıssége a lánc külsı vége felé haladva 

csökken.  

- a győrő alifás láncán lévı C-H kötések közül viszont mindig az α-helyzetben lévı a 

leggyengébb.  

A különbözı kötések energiáit (erısségét) tekintve is állnak rendelkezésre mért és számított 

irodalmi adatok. Amikor a reakció-rendszereket vizsgáljuk, nem szabad figyelmen kívül 

hagyni a „tisztán” molekuláris reakciókat sem, mert ezek mellızése a kinetikai elemzéseknél 

az olefinek és di-olefinek hozamában téves eredményeket hozhat. Összegezve: alapvetı 

tendencia a nagyobb molekulák kisebbekké történı átalakulása, de nem jelentéktelen ennek a 

fordítottja sem; még a gázok (etán, propán) pirolízisénél is keletkeznek mérhetı mennyiségő 

aromás szénhidrogének (benzol, toluol). Ha a fentebb leírt mechanizmus szerint 

megvizsgálunk egy aH = bH + C globális reakciót, akkor a láncolat a következı 

egyszerősített lépések szerint leírható:  

 

  aH → b + b’  láncindító lépés 

 

  b + aH → bH + a láncvivı lépés 
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  a → b + C  láncvivı lépés 

 

  a + a → termék lánczáró lépés 

 

  a + b → termék lánczáró lépés 

 

  b + b → termék lánczáró lépés 

 

A láncolatban a-val jelöltük az olyan gyököt, amelyik egy unimolekuláris láncvivı lépésben 

reagál, b-vel pedig azt, amelyik egy bimolekuláris láncvivı lépésben. Az ilyen típusú 

mechanizmusnak többfajta példája is létezik, melyek közül két határesetet említünk. Az egyik 

a Fabuss-Smith-Satterfield-féle mechanizmus, amelyik mérsékelten magas hımérsékleten 

domináns. Eszerint a b-gyök, amely az alapanyagból keletkezı a-gyök β-törésébıl származik, 

inkább von el hidrogént az alapanyag-molekulából, mintsem további β-törésekkel elbomlik. 

Ez a fajta mechanizmus tehát olyan körülmények között domináns, amelyek inkább 

kedveznek a bimolekuláris hidrogén-absztrakciós lépéseknek, mint az unimolekuláris β-

töréseknek, melyek jellemzıen magasabb aktiválási energiát igényelnek. Természetesen igaz 

az is, hogy ha a hidrogén-elvonás kedvezıbb a b-gyök számára mint a β-törés, akkor hasonló 

’versenyhelyzetben’ van az a-gyök is. Az a-gyök által végzett hidrogén-elvonás a termékre 

vonatkozó szelektivitást befolyásolja akkor, ha párhuzamos láncreakciók esete áll fenn. A 

másik határeset ennek a fordítottja, vagyis amikor a β-törés a domináns a hidrogén-elvonással 

szemben. Ez az un. Rice-Kossiakoff rezsim, amelyik a gázfázisú alapanyagok pirolízisénél a 

domináns, vagyis jellemzıen a magasabb hımérsékleteken. Ha tehát a β-törés a gyorsabb, 

akkor ez fog folytatódni addig, amíg a gyökben nincs több olyan C-C kötés, ami felhasadhat. 

Ha pedig az intramolekuláris hidrogén-absztrakció (izomerizáció) a gyorsabb lépés, akkor a 

gyökök egyfajta egyensúlyi eloszlásának állapota fog beállni, megelızve a töréseket. Ezek az 

izomerizációs lépések a stabilabb gyököknek kedveznek és a nagyobb molekulák 

képzıdésének irányába befolyásolják a termékeloszlást (kevesebb etilén keletkezik). 

Annak eldöntése, hogy milyen modell írja le legpontosabban az adott rendszert, a 

mechanisztikus modellek létezése óta tulajdonképpen nem kérdés. Ezek pontossága – ahogy 

azt az elızıekben már említettük – messze meghaladja a más típusú (empirikus vagy 

molekuláris) modellek pontosságát. A kérdést ezért inkább a vizsgálandó alapanyag 

összetétele, valamint a rendelkezésünkre álló idı és eszközök döntik el. Ha ugyanis egy 
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bonyolultabb összetételő anyagot (vegyipari benzin vagy gázolaj) pirolizálunk, akkor egy két-

háromezer reakcióból álló rendszert kell kezelnünk, melyekben több száz molekula és gyök 

vesz részt. Egy ilyen nagy rendszer kezeléséhez mind kinetikai, mind matematikai 

szempontból különleges módszerek alkalmazására van szükség, ami hosszú idıt és jól 

szervezett team-munkát igényel. Jó példa erre a TECHNIP (KTI) gondozásában kifejlesztett 

SPYRO nevő modell, melynek elkészítése több mint két évtizedes kutatómunkát vett igénybe. 

Az eredmény azonban megérte a fáradtságot, mivel a modell ma már gyakorlatilag 

mindenfajta alapanyag (még a legnehezebb frakciók is) pirolízise esetén nagy pontossággal 

reprodukálja a hozam-adatokat és tervezési célokra is kiválóan alkalmas. Az eszközöket 

tekintve elsısorban azok kihasználási ideje lehet döntési szempont, mivel a folyamatok 

szimulációja ma már mindenütt számítógép igénybe vételével történik. Gázfázisú 

alapanyagok esetében csoportosítási algoritmusok alkalmazása nélkül is készíthetı 

mechanisztikus modell, ha ismerjük az alapanyag és a bontott gázelegy pontos összetételét. A 

reakcióháló elkészítésénél tehát minden, elméletileg lejátszódó reakciót figyelembe kell venni 

és csoportosítani kell azokat vagy a fentebb leírt, vagy más rendszerezési koncepció szerint. A 

reakciók felírásánál, ill. a csoportosításnál azonban figyelembe kell venni néhány olyan 

alapelvet, amelyek alkalmazása nélkül bizonyosan téves hozam-eredményeket kapunk: 

- a telített szénhidrogén-molekulák bomlásánál nemcsak a C-C kötések hasadását, 

hanem  a C-H kötésekét is figyelembe kell venni; ez alól csak a metán molekula C-H 

kötései és a stabil aromás győrő hasonló kötései a kivételek, mivel ezek a pirolízis 

során alkalmazott hımérsékleteken nem hasadnak. A kezdeti mechanisztikus modellek 

készítésénél minden C-H kötést stabilnak tekintettek, ami a hidrogén-hozamokban 

téves eredményekhez vezetett. 

- a szabadgyökös mechanizmus szerint lejátszódó reakciók mellett figyelembe kell 

venni néhány „tisztán” molekuláris reakciót is, mert ezek mellızése a nagyobb 

szénatom számú olefinek hozamában adhat hibás eredményeket; ilyenek pl. a hidrogén 

addíciója a több kettıs kötést tartalmazó olefinekre vagy az acetilénekre: 

C4H6 + H2 → C4H8   és  C2H2 + H2 → C2H4    

- a hıbontás reakcióinak nagy része egyensúlyi reakció, tehát a visszafelé lejátszódó 

reakciókat is figyelni és „párosítani” kell; ez alól kivétel a metán és az aromások 

képzıdése, melyek nem bomlanak el. Ezeket a szakirodalom helyenként 

„amortizációs” reakcióknak is nevezi: 

C4H6 + AC6H6 → AC10H8 + 2H2   és  C2H6 + CH3* → C2H5* + CH4  
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- bár az izomerizációs reakciók is reverzibilisek, az oda- ill. visszafelé lejátszódó 

reakciók kinetikai paraméterei nem azonosak; pl. a stabilabb butén-1 butén-2-vé 

alakulásához 42 kJ/mól aktiválási energia szükséges, míg visszafelé 32 kJ/mól. A 

sebességi állandó viszont az utóbbi esetben nagyobb (0,06 ill. 1,7 s-1). Ebbıl adódóan 

természetesen a két reakció frekvencia-faktora sem azonos. 

7.1.2. A technológia leírása 

Ebben a fejezetben a TVK Olefin 1 üzem technológiáját írjuk le, aminek több oka is van. 

Egyfelıl az, hogy a pontos megnevezések segítségével a technológia jobban nyomon 

követhetı. Másrészt, 35 év elteltével már nem érvényesek azok a titoktartási megállapodások, 

amelyek a technológia akár rövidített változatának a nyilvános közlését tiltották. 

Természetesen az itt leírt technológia csak egy kisebb terjedelmő változata az eredetinek, de 

az üzemben idıközben elvégzett módosításokat tartalmazza. Az üzemben dolgozók egyébként 

nem ennek, hanem a részletes technológiai utasítások alapján végzik munkájukat. 

Az üzem technológiáját egyébként a jegyzet mellékleteként látható egyszerősített technológiai 

folyamatábrán is jól lehet majd követni.    

A pirolízis üzemrészben történik az üzem nyersanyagainak - a vegyipari benzinnek, vegyipari 

gázolajnak, a visszavezetett etánnak és propánnak, a vásárolt propánnak, n-pentánnak és n-

butánnak, a hidrogénezett C4/C5-frakciónak a hıbontása. A szezonálisan vásárolt propán és n-

bután, valamint a hidrogénezett C4/C5-frakció hıbontása általában külön kemencében 

történik. A Tartályparkból érkezı vegyipari benzint egy közbensı tárolótartályon keresztül 

szivattyúk szállítják a hıcserélıkben történı elımelegítésre. A szivattyúk a közbensı 

tartályból szívnak. Kemencék elıtti alacsony benzinnyomás esetén a tartalék szivattyú 

automatikusan indul. A szivattyúk által szállított benzin elıbb egy hıcserélıben 

pirobenzinnel, majd további hıcserélıkben kvencsolaj által melegszik elı kb. 100 oC-ra, majd 

az így elımelegített vegyipari benzin a kemencék csıkígyóiba jut. Minden egyes kemence 

elıtt egy kézzel és egy pneumatikus távvezérléssel mőködtethetı gyorszár van a benzin-

vezetékre felszerelve.  

a.) a bontókemencék üzemeltetése 

A vegyipari benzin bontása tíz bontókemencében, az F 1001-02-03-04-05-06-07-08-21-51-

ben, a visszavezetett etáné négy bontókemencében, az F 1004-07-09-51-ben történik. A 

visszavezetett propáné három bontókemencében, F 1002-06-09-ben, a vásárolt propáné az E 

8401-ben történı elpárologtatás után az F 1009-ben, a vásárolt n-bután a vegyipari benzinbe 

keverés után a benzinbontó kemencékben megy végbe. A hidrogénezett C4/C5-be keverés után 
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és az E 1022-ben elpárologtatva az F 1021-ben, a hidrogénezett C4/C5 elpárologtatva az F 

1021-ben, a vegyipari benzinbe keverve, a benzinbontó kemencékben történik, ill. alternatív 

módon történhet.  Lehetıség van a vegyipari benzinbe keverve az izobutilén mentes nyers C4 

hıbontására is. A vegyipari gázolaj az F 1004 -08-51-ben, a low-polimer F 1001-05 

kemencékben pirolizálható. A szennyezett hexán a vegyipari benzinhez van keverve. 

Az alapanyag felhasználási kombináció elsısorban a gazdaságos rendelkezésre állás és a 

szükséges termékelosztás függvénye. A kemencékhez érkezı alapanyag betápot a kemence 

konvekciós és radiációs zónáján áthaladó csövekbe mennyiségszabályzó szelepek, és az F 

1051-nél és az F 1021-nél még külön, a radiációs zóna elıtt, Laval fúvókák osztják el 

egyenletesen. 

Az F 1001-02-03-04-05-06-07-08-nál a betáp a 8 csıkígyó felé, az F 1009-nél a négy 

csıkígyó felé, külön-külön van szabályozva. A betáp szénhidrogénekhez 0,35-0,8 arányban, 

az olefin kihozatalt növelı, a magas forráspontú, nagy molekulasúlyú szénhidrogének 

lerakódását csökkentı, a parciális nyomást csökkentı, és a kemence valamint a kvencshőtı 

csövek belsejének kokszosodás csökkentése érdekében, technológiai gız van keverve. 

A konvekciós zónából a bontandó szénhidrogén gázhalmazállapotban a kezdı bontási 

hımérséklet közelében érkezik a radiációs zónába. A radiációs zónában a kiindulási gázelegy 

az optimális 830-870 oC közötti hımérsékletre hevítıdik, a pirolízis szigorúságának 

függvényében. Lejátszódnak az olefineket létrehozó bontási és a nagy-molekulasúlyú 

termékeket létrehozó kondenzációs, egyesülési reakciók. 

A pirolízis reakciókat a kvencshőtıkben történı gyors lehőtés (350-670 oC-ra) „fagyasztja be” 

egy adott kedvezı szelektivitás pillanatában. A további hőtés 180 oC-ra kvencsolaj közvetlen 

befecskendezésével történik. A kvencshőtıkbıl és gızdobból álló kazánrendszer a pirogáz 

hıjével nagynyomású 110-125 bar-os és 320-330 oC-os telített gızt termel. Az F 1001-02-03-

04-05-06-07-08-09-es bontókemencék által termelt nagynyomású telített gız az F 8001 

kazánban kerül túlhevítésre. 

A kazánrendszerbe a nagynyomású tápvíz elımelegítés után (170-250 oC) érkezik. 

Elımelegítıként az F 8001 hıértékesítı kazán tápvíz-elımelegítésér az F 1021 és F 1051-nél 

a saját tápvíz-elımelegítı egység szolgál. A tápvíz minısége a nagynyomású gızfejlesztéshez 

az EVT elıírásainak megfelelıen van beállítva. 

A bontókemencék betáp elımelegítı, elpárologtató, túlhevítı csövei a konvekciós, a 

pirolizáló csövei a radiációs zónában helyezkednek el. A konvekciós zóna a radiációs zóna 

felett, a konvekciós zóna alsó csısorának árnyékolása céljából, vízszintesen eltolva 
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helyezkedik el. A kemencék belsı tere a hıállósági igénynek megfelelıen hıálló betonnal, - 

téglákkal, -blokkokkal, - kerámiaszálas paplanokkal van szigetelve. 

A konvekciós zóna csövei vízszintesen, alátámasztva, a radiációs zóna csövei függılegesen, 

felfüggesztve vannak elhelyezve. A kemencék csövei a mechanikai ill. a hıterhelésnek, 

valamint a kémiai igénybevételnek fokozottan ellenálló ötvözetekbıl készültek. 

A betápelegy elımelegítéséhez elpárologtatásához a bontási reakciókhoz a szükséges 

hımérséklet a radiációs zóna oldalfalába épített gázégık, az F 1021-nél az oldalfalakba és a 

padozatba épített gázégık szolgáltatják. A tőztérben a nyomás a légköri nyomásnál 

alacsonyabb. A tüzelıanyag a kemencék termékeként keletkezı metán és hidrogén frakció 

feleslege, vásárolt földgáz elegye, esetlegesen etán, propán, C4-frakció. Az égési levegı az 

égıkhöz légfelesleg szabályzás mellett önbeszívással és/vagy befúvással jut. 

A bontási folyamat során a bontókemencék csöveinek belsejében folyamatosan növekvı 

vastagságban az alapanyag jellegére és a bontás szigorúságára jellemzı állagú koksz rakódik 

le. Ez a hıátadást kb. 1000-1200 üzemóra alatt fokozatosan olyan mértékig rontja le, hogy a 

csıfal külsı felületének hımérséklete a tervezési 1100 oC-os értéket eléri. Ekkor a 

bontókemence a termelésbıl kiváltásra kerül, a csıben lévı koksz 750-850 oC-on 

szabályozott arányú technológiai gız és levegı elegyével leégetésre kerül. 

A kvencshőtık csöveiben magas forráspontú szénhidrogének, és koksz rakódnak le. A 

létrejövı csökkent hıátadás miatt az áthaladó pirogáz kilépı hımérséklete folyamatosan 

emelkedik, ezzel együtt a nagynyomású gıztermelés lecsökken. 

Ha a kvencshőtı kilépı hımérséklet a 470 oC-ot eléri, a csövek koksztalanítását követı 

lehőtés után, a kvencshőtı csöveit nagynyomású vízsugárral mechanikai úton tisztítani kell. A 

gázolajjal üzemelı kemencéknél ez a maximálisan megengedhetı határérték 680 oC. 

A következı táblázat példaként az F1008 kemence legfontosabb paramétereit tartalmazza: 

2. táblázat: Az F1008 bontókemence legfontosabb paraméterei 

 

Betáp: 15,9 t/óra vegyipari benzin vagy 

14.7 t/óra vegyipari gázolaj 

Kilépı hımérséklet: vegyipari benzinnel 845 oC 

vegyipari gázolajjal 830 oC  

Konvekciós zóna csövei: - 1. betáp elımelegítı 

- 2. betáp elımelegítı 

- Betáp elpárologtató 
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- Technológiai gız túlhevítı 

- Betáp + technológiai gız túlhevítı 

Radiációs zóna csövei: LSCC 

Pirogáz kilépés a radiációs zónából: alul 

Kvencshőtık száma: 2 

Tápvíz elımelegítés F 8001 

Technológiai gız arány: vegyipari benzin 0,55-0,60 

vegyipari gázolaj 0,80 

 

A többi kemence is hasonló paraméterekkel üzemel. Amint a táblázatból is látható, a 

paraméterek a feldolgozott alapanyagok függvényében kismértékben változnak. 

A kemence üzemeltetéséhez egyéb fontos tudnivalók a következık: 

1. A pirogáz vezetéken biztonsági szelep helyett túlnyomás elleni retesz védelem van. 

2. A pirogáz vezetéken magas hımérséklet elleni retesz védelem mőködik. 

3. Mosóolaj a közvetlen kvencseléshez két irányból, a KTI és LINDE hőtıkör irányából van. 

4. A koksztalanító vezetéken a hımérséklet beállítása turbina kondenzzel történik. 

5. A technológiai gız bevezetése három bekeverési pontnál lehetséges. 

Több ponton is különbözik a két újabb (F1051 és F1021) kemence a többitıl, de ezek 

üzemeltetésének leírását nem látjuk szükségesnek, ill. még érvényben van a rájuk vonatkozó 

titoktartási megállapodás is (1990-ben, ill. 1999-ben léptek üzembe). 

b.) az olajos és a vizes mosás 

Minden kemence pirolízis gáza ezután egy közös győjtıvezetéken keresztül jut az olajos 

mosóoszlopba /T 1401/. A gáz az oszlop alján lép be, és a kaszkád és perforált tányérokon 

ellenáramban a kvencsolaj és pirobenzin tovább hőti. 

Az oszlop alján összegyőlt kvencsolajat a P 1401 A/B szivattyúk egyike szállítja el és 

cirkuláltatja. A P 1401 A szivattyú gızturbina meghajtású, a P 1401 B meghajtása 

villanymotorral történik. Az olaj elıbb az S 1401 A/B szőrık egyikén áramlik át a 

kokszrészecskék eltávolítása végett. Ezt követıen, a 165-175 oC-os olajat, egy hőtırendszer 

120-130 oC-ra hőti vissza az alábbiak szerint: 

Az E 1601 A/B és C/D hıcserélıkben kisnyomású gıztermelés mellett kb. 165 oC-ról kb. 148 
oC-ra hől vissza. A hőtıkbe történı belépés elıtt az olajvezeték két irányba szétágazik, utána 

lép a sorba kapcsolt B/A, ill. D/C hőtıkbe. A hőtık köpenyterébe vezetett kondenzvíz 

mennyiségét - a hőtıkben lévı vízszint függvényében - egy szintszabályzó szabályozza.  
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Az E 1605 A és B hıcserélıkben 148 oC-ról kb. 144 oC-ra hől, miközben a technológiai gız 

tápvizét melegíti elı. Az E 1602 A és B hıcserélıkben vegyipari benzin elımelegítés közben 

kb. 144 oC-ról kb. 134 oC-ra hől. Az E 1603 A és B hıcserélıkben kb. 134 oC-ról kb. 128 oC-

ra hől vissza, miközben a technológiai vizet melegíti elı. Az E 1604 A és B léghőtı kb. 120 
oC-ra hőti vissza a kvencsolajat. A léghőtık után a két olajvezeték egyesül. A hőtık között 

kialakított vezetékrendszer lehetıvé teszi egyes hőtıegységek, ill. a teljes hőtırendszer 

megkerülését. 

A kisnyomású gıztermelıkben /E 1601 A-D/ történik indítás elıtt az olaj felfőtése. Erre a 

célra külsı / import / gızt vezetnek a hőtık gızoldalára, a keletkezett kondenzvizet pedig a 

leiszapoló vezetéken keresztül a sztrippelı oszlop (T 1701) aljára vezetik. 

Az E 1604 A/B léghőtıkbıl kilépı kvencsolaj, egyrészt a kemencék utáni kvencshőtık kilépı 

vezetékébe kerül betáplálásra a pirolízis gázok visszahőtésére, kvencselésre, másrészt egy 

pneumatikus mennyiségszabályzó szelepen keresztül az olajos mosóoszlop 19. tányérjára 

vezetjük vissza / oldalreflux / olyan mennyiségben, hogy az ellenáramban érkezı pirogázok 

hımérsékletét kb. 130 oC-ra hőtse vissza. 

A LINDE kvencsolaj rendszer kapacitása nem elég az új F 1051-es és F 1021-es kemencék 

termékének fogadására. Ezért volt szükség új mosóolaj-kör beiktatására, amit a TECHNIP 

tulajdonában lévı KTI (Kinetics Technology International) tervezett. 

A kvencsolaj rendszer kapacitását a következı KTI-tervezéső  berendezések egészítik ki: 

- D 1651 közbensı kvencsolaj tartály 

- S 1651 A/B kvencsolaj szívóoldali szőrık 

- P 1651 A/B kvencsolaj keringetı szivattyúk 

- S 1652 kvencsolaj ciklonszőrı 

- S 1653 A/B ciklon ürítı szőrık 

- E 1651 ND II. gızfejlesztı 

Az olajos pirogáz győjtı vezetékbıl a T 1401-be való becsatlakozás elıtt az olaj egy része 

elvételre kerül a D 1651 kiegyenlítı tartály felé. A kvencsolajat ebben a hőtı és tisztítókörben 

a P 1651 A/B kvencsolaj szivattyúk keringetik. A kollektor vezetékbıl a kvencsolajjal 

elhordott kokszrészecskéket részben a szivattyú elıtt az S 1651 A/B szőrık egyike választja 

le, részben pedig a szivattyúk után beépített S 1652 ciklon aljából elvett zagy az S 1653 A/B-

ben való szőrésével tisztul. A 180-190 oC-os sőrő olajhoz, az S 1401 A/B szőrıkbıl 

arányszabályozón keresztül (FIC 1612) az E 1651 elé hígító olaj kerül bekeverésre. 

A szőrt kvencsolaj hıje az E 1651 kisnyomású gızfejlesztıben hasznosul. A 150 oC-ra 

lehőtött kvencsolaj egy része visszavezetésre kerül a J 1052 olajos injektorhoz, egy része az F 
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1003, F 1004, F 1008 meglévı kemencék olajos hőtıihez, kisebb része főtıolaj termékként a 

meglévı rendszeren át Tartályparkba kiadható.( FIC 1613) 

1992-ben kiépült a hıközponti, valamint a PPGY-I -ben lévı kazán olajellátását szolgáló 

csıvezeték, így mód van az olaj egy részének energetikai célú eltüzelésére is. Az E 1651-hez 

menı olajvezetékbıl lehet elvenni az energetikai célú főtıolajat, melyet az S 1654 A/B szőrık 

tovább szőrnek, majd nyomása 6 bar-ra csökkenthetı a T 1401 felé történı cirkulációval.( PIC 

1660,HC 1602 ) Az S 1654 A/B szőrık kilépı ágából kiépült egy további olajátadó vezeték, 

amin keresztül kvencsolajat lehet a CTK részére átadni, vagy a FIC 1613-on keresztül a 

Tartálypark üzembe tárolásra kiadni.  

A T 1401-es kolonna felsı perforált tányérokkal ellátott részén a D 1501 p.sz. elválasztó 

tartályból a P 1503 A /B szivattyú által szállított pirobenzinnel történik a gáz továbbhőtése 

úgy, hogy kb. 100 oC-on távozik az oszlop tetején. A feltüntetett hımérsékletek beállítása, ill. 

reflux mennyiségekkel történı beszabályozása, a D 1501 tartályban leváló pirobenzin sőrőség 

és forrpont beállítása szempontjából kívánatos. A kilépı gáz hımérséklet beállítása a 

pirobenzin mennyiségének szabályozásával /FRC 1401/ történik. A szabályzó szelep után 

csatlakozik a benzin vezetékbe a kétlépcsıs lúgos mosás D 2202 p.sz. elválasztó tartályból 

érkezı pirobenzin. 

A T 1401-es toronyba kerül visszaadásra - az olaj-visszafúvató helyen - a D 1801 poliglikol 

kenıanyag leválasztó tartályon keresztül, a PEGY III.-ból beérkezı, maradék szennyezett 

etilén gáz. Az olajos mosóoszlopban leválnak a nehéz szénhidrogének, melyek a kvencsolajjal 

együtt az oszlop fenék részében győlnek össze, ahonnan állandó szinttartás mellett szállítják 

el a P 1401 A/B szivattyúk. 

A D 1401 tartályból az olajat a P 1402A/B szivattyúk egyike szállítja az S 1402 A/B szőrıkön 

keresztül a hıhasznosító kazán olajégıihez. Alternatívaként lehetıség van az E 1401A 

léghőtın keresztül a fölöslegnek, mint export főtıolajnak a kiadására.(FRC 1404) A 

gázszétválasztó üzemrészbıl - a P 7206 A/B szivattyúk által - szállított és az E 1401 B 

léghőtın lehőtött C9+ kerül átadásra a TIFO-ra (Tiszai Finomító, a MOL-csoporthoz tartozik). 

Ez az olaj az oldalrefluxon keresztül közvetlenül a T 1401 p. sz. olajos mosóoszlopba is 

adható. Az export főtıolaj kiadás mennyiségét az FRC 1404 szabályozza. A D 1401 tartályt a 

T 1401 oszloppal egy párnavezeték köti össze. A tartályba kerül visszatáplálásra a 

hıértékesítı kazán olajégıitıl visszaérkezı főtıolaj. 

A KTI olajkör mőködése esetén a T 1401 szinttartása úgy módosul, hogy a felesleges olajat az 

E 1651 elıtti kevert olajként adjuk ki a CTK vagy a Tartálypark felé. 
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Az olajos mosóoszlop fenékhımérsékletét kb. 165-170 oC-ra kell beállítani. Ha ettıl a 

hıfoktól jelentısen alacsonyabb, fennáll a kvencsolaj szivattyúk üzemzavarának a veszélye, 

amelyet a benzinkomponensek, esetleg a víz jelenléte okoz. Túl magas hımérséklet esetén a 

kvencsolaj viszkozitása megengedhetetlenül naggyá válhat, mert a könnyebb komponensek a 

T 1401 kolonna felsı részén keresztül távozhatnak. 

A T 1401 olajos mosóoszlopból fejtermékként kilépı kb. 100 oC hımérséklető pirogáz-vízgız 

keverék két vezetéken keresztül jut a T 1501 p.sz. kaszkád tányéros vizes mosóoszlopba, ahol 

vizes mosással hől le kb. 35 oC-ra. A T 1401 és T 1501 közötti vezetékbe az E 1501 utánról 

60 oC -os mosóvíz kerül befecskendezésre, ez a pirogázt 95 oC -ra visszahőti. 

A pirogáz tartalmaz kénhidrogént. A kénhidrogén és a kondenzálódó vízgız, valamint a 

mosóvíz jelenlétébıl következı korrózióveszély miatt - a T 1401 oszlopból kilépı 

gázvezetékekbe oldott korróziós inhibitort, illetve a T 1501 kilépı fejvezetékébe kell NH3-at 

adagolni. Az adagolandó NH3 mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy a D 2008 győjtı 

tartályból távozó víz pH-ja 7 és 8 között legyen.  

A T 1501 oszlop elıtt a pirogáz vezetékbe csatlakozik a techn. víz sztrippelı lefújt gáz 

vezetéke és a PIC 1531 nyomásszabályozó által szabályozott főtıgáz, amely mindig biztosítja 

a T 1401, T 1501 túlnyomását. 

Ugyancsak a pirogáz vezetékbe csatlakozik a Tartályparkból visszaadott C3 gáz vezetéke, a 

PPIII-ból visszavezetett hulladék C3 gáz, és a D 6301, D 6302, D 6304-tıl érkezı kondenzált 

szénhidrogének vezetéke is.  

A vizes mosóoszlopba /13. tányérra / történik a T 2502 glikol regeneráló oszlopban 

felszabaduló pirolízis gázoknak ill. a PPIV off gáz visszavezetése is. A pirogáz 

visszahőtésével együtt az oszlopban lekondenzál a pirogázban lévı benzinkomponensek egy 

része, és a technológiai gız legnagyobb része. (A fennmaradó gáz az oszlop tetejérıl a 

Gázszétválasztó Üzembe kerül, melynek leírását a következı alfejezet tartalmazza). 

Az oszlop alján összegyőlı pirobenzin-víz keverék háromlépcsıs elválasztás során különül el. 

Az elsı nagyon durva szétválasztás már az oszlop fenékrészében megtörténik. A folyadék már 

kissé szétválva folyik át a D 1501 p.sz. elválasztó tartályba. A szétválasztás második lépcsıje 

az elválasztó tartály belépı kamrájában történik. Az itt elkülönülı vizet a P1501A/B 

szivattyúk mosóvízként cirkuláltatják. A P 1501/A szivattyú gızturbina, a P1501B 

villanymotor meghajtású. Az elválasztó-tartály másik kamrájában történı szétválás, nehézségi 

erı hatására létrejövı finomleválasztásnak tekinthetı. A kamra aljáról, az összegyőlt vizet a P 

1522 A/B szivattyúk egyike szállítja el, az LDRCA 1501 fázis szint szintszabályozó által 

szabályozott mennyiségben. 
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A technológiai víz a szivattyú után az S 1701 szőrıbe jut, ahol a mechanikai 

szennyezıdésektıl (fıként koksz, por) megtisztul, majd a D 1703 koagulátorba áramlik, ahol 

a technológiai víz és a pirobenzin emulzió statikus elektromossággal választódik szét. A 

leválasztott pirobenzin a D 1501-be kerül vissza, a tisztább víz kevésbé hajlamos a 

technológiai sorban közvetkezı hıcserélıkben lerakódást okozni. Ez után a technológiai víz 

az E 1603 A/B hıcserélıkön keresztül a technológiai víz sztrippelı oszlopba jut. 

A D 1501-ben a technológiai víz felett összegyőlt pirobenzint a P 1503 A/B szivattyúk egyike 

szállítja el, egy részét szabályozott mennyiségben /FRC 1401/ az olajos mosóoszlop fejére 

refluxként, egy további részét a P 1401 A/B és P 1402 A/B szivattyúk tömszelencéinek 

átöblítésére, a maradék pedig, az LRCA 1501 szintszabályozó által meghatározott 

mennyiségben, nyers pirobenzin termék. A D 1501 tartály belépı kamrájából, 80 oC 

hımérsékleten elszállított víz elıbb a propán-propilén szétválasztó oszlop kiforralóiban / E 

5602 A/B/C /, mint főtı közeg adja le hıtartalmának egy részét, majd az E 1501 p.sz. 

léghőtıkön hől tovább kb. 60 oC-ra. 

A hőtıkbıl kilépı víz egy része az FRC 1501 által szabályozott mennyiségben 

oldalrefluxként /10. tányér / kerül vissza az oszlopra, másik része, két ágra osztva, az E 1502 

A-C, ill. D-F, hőtıkön cirkulációs hőtıvízzel tovább hől. 

 A vizes hőtıkbıl kilépı víz a vizes mosóoszlop fejére kerül feladásra. Mennyiségét FRCS 

1502 szabályozza, amely egy meghatározott alsó határérték esetén automatikusan indítja a 

tartalék /villanymotor meghajtású /, P 1501 B cirkuláltató szivattyút.  

A meglévı mosóvízhőtık kapacitása, az új F 1051 kemence használatba vétele után már nem 

elégséges, ezért 1990-ben a vizeshőtı kör kapacitását növelni kellett az alábbiak szerint: 

A vizes mosó-kolonna /T 1501/ 12 tányérja felett egy töltet van elhelyezve /Glitsch/ a jobb 

hıátadás biztosítására. A torony oldalbetápja korábban az E 1501 meglévı léghőtıbıl volt 

bevezetve, ez most kb. fele-fele arányban az E 1502 A/F hőtıkben lehőtött mosóvízzel 

keveredik, így hımérséklete kb. 52 oC-ra csökken.  

A E 1502 A/F-ben lehőtött víz másik része az új E 1551 A/B hőtıkörben tovább hől rec. 

vízzel, így a torony fején betáplált mosóvíz hıfoka kb. 30 oC lett. Ezzel a módosítással a 

kolonnából kilépı pirogáz hımérséklete kb. 33 oC-ra csökkent. 

A vizes mosóoszlop tetején távozó pirogáz vezetékre van telepítve a 6 db biztonsági szelep 

/egyszerre 5 db üzemképes állapotban / és innen történhet a pirogáznak a fáklyavezetékbe 

történı lefúvatása is. A lefúvatás három szabályozó szelepen történhet, amelyet a PICA 1501 

szabályozó mőködtet. Ha a pirogáz nyomása 2 bar-t eléri, a T 1501 utáni pirogáz vezetékbe 

telepített PS 15102 1/2/3 az F 1051 és F 1021 üzemét, a fáklya terhelés csökkentése és a 
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kemencék védelme érdekében, meleg tartalékra kapcsolja, az E 1022 szintszabályzóját (LV 

13101) bezárja, F 1001-9-et lekapcsolja. 

A D 1501 elválasztó tartályból a P 1522 A/B szivattyúk által szállított technológiai víz az E 

1603 A/B hıcserélıkben kvencsolajjal történt elımelegítés után lép a T 1701 p.sz. 

technológiai víz sztrippelı oszlop fejrészébe. 

Az oszlopban a technológiai víz, egy rétegben elhelyezett, fém Rashing-győrő tölteten 

áramlik át, miközben az oszlop alján bevezetett kisnyomású /ND II./ gızzel kihajtódik belıle 

a maradék szénhidrogén. A betáplált gız mennyiségét a FIC 1701 szabályozza. 

Az oszlop aljára történik a bontókemencék technológiai gız kollektor kondenzének a 

visszavezetése, valamint az E 1601 A-D és az E 1651 kisnyomású gızfejlesztık leiszapolása. 

Ide kerül vissza a D 1701 p.sz. technológiai gız cseppleválasztóban összegyőlt kondenzviz is. 

Az oszlop 111,8 oC üst és 110,8 oC fejhımérséklettel, kb. 0,5 bar nyomáson üzemel. Az 

oszlop tetején kilépı szénhidrogén/gız keverék a T 1501 vizes mosóoszlop elıtt a 

pirogázáramba jut vissza. A sztrippelı oszlop alján összegyőlt kodenzvíz szintjét a LICA 

1701 tartja megfelelı határok között.  

Szintcsökkenés esetén a szabályzó nyitja a D 8205 kondenzvíz győjtı tartályból szállító - P 

8205 A/B szivattyúk nyomóvezetékébe csatlakozó "A" szelepet, s ez által kondenzvizet juttat 

az oszlop aljáról szívó P 1701 A/B szivattyúk szívóvezetékébe. Ezzel megakadályozza az 

oszlop alján a kondenz-vízszint csökkenését. Ha a megengedett érték fölé emelkedik az 

oszlop kondenzvíz szintje, a szabályozó nyitja a P 1701 A/B szivattyúk nyomóvezetékén a 

"B" jelő szabályozó szelepet, amelyen keresztül a vízfelesleg a csatornarendszerbe jut 

Mivel a csatornába nem vezethetı 35 oC-nál magasabb hımérséklető víz, elıtte az E 1703 

p.sz. léghőtın, majd az E 1704 p.sz. vízhőtın vissza kell hőteni. A léghőtı elé /E 1703/ 

csatlakozik a technológiai gızfejlesztık /E 1701 A/B/ leiszapoló vezetéke is. 

A P 1701 A/B szivattyúkkal a technológiai gızfejlesztıkbe (E 1701A/B) szállított 

technológiai vizet, elıbb az E 1605 A/B hıcserélıkben kvencsolajjal, az  E 1702 

hıcserélıben pedig a tech. gızfejlesztıkben keletkezı középnyomású gızkondenzátummal 

melegítik elı (kb. 173 oC hımérsékletre). A hımérsékletet úgy kell beállítani, hogy az E 1702 

hıcserélıben még ne legyen gızképzıdés. A hıcserélıbıl kilépı technológiai víz 

hımérsékletét a TIC 1701 szabályozó tartja megfelelı értéken egy kétállású szelep 

segítségével. Magasabb hımérséklet esetén by-pass-olja az E 1702-t. 

Az E 1702 hıcserélıbıl kilépı technológiai víz két ágra szétválva lép a technológiai 

gızfejlesztıkbe (gız-transzformátorokba), ahol a középnyomású gız kondenzáltatásával 

állítható elı, a készülék köpenyterében kb. 10 bar és 183 oC hımérséklető, technológiai gız. 
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A gıztranszformátorok teljes elárasztással üzemelnek. A betáplált technológiai víz 

mennyiségét a LICA 17021, ill. 17022 szintszabályozók állítják be. A 

gıztranszformátorokban keletkezı kondenzvíz a D 1702 p.sz. tartályban győlik össze, és 

innen áramlik az E 1702 hıcserélıbe. A tartály szintjét a LICA 1734 szintszabályozó 

szabályozza, melyen keresztül a víz a D 8301 tartályba jut. 

Az E 1701 A/B technológiai gızfejlesztık vegyi korrózióval szembeni ellenállásának 

növelése céljából a technológiai vízbe 6-7 ppm mennyiségben, korróziógátló inhibitort kell 

adagolni (EC 1405A), valamint a lúgadagolást, a    T 1701 p.sz. oszlop után a technológiai 

vízbe úgy kell szabályozni, hogy a gıztranszformátorok leiszapolt vizének pH értékét 5,5-8,0 

értéken tartsuk. A gıztranszformátorokból (E 1701 A/B) távozó technológiai gız a D 1701 

p.sz. cseppleválasztó tartályon halad keresztül. 

A telített technológiai gız vezeték korrózió elleni védelme céljából a P 1701 A/B szivattyúk 

szívóágába  (EC 1109 B) és az E 1605 A/B elé (EC 3219 A) lerakódás, korróziós és 

habzásgátló, valamint pH stabilizáló NALCO-EXXON gyártású vegyszerek kerülnek 

adagolásra. A D 1701 cseppleválasztóban összegyőlt kondenzvíz szintjét a LIC 1736 

szintszabályozó tartja a kívánt határok között a kondenzvíznek a sztrippelı oszlop aljára 

történı visszavezetésével. A cseppleválasztóból kilépı technológiai gız nyomását a PRCA 

1701 szabályozza. Csökkenı technológiai gıznyomásnál a szabályozó nyitja a 

gıztranszformátorokba belépı középnyomású gız szabályzóját("A" szelep). Ha teljesen 

nyitva van és a technológiai gız nyomása tovább csökken, a "B" szabályozó szelepen 

keresztül középnyomású gızt lehet a technológiai gızrendszerbe engedni.  

Az F 8001 technológiai gız túlhevítıje elıtt telített technológiai gız vezeték ágazik le az F 

1021 felé. A technológiai gız ezt követıen a hıértékesítı kazánba (F 8001) kerül túlhevítésre, 

ahol kb. 220-230 oC-ra melegszik fel. Ezután a túlhevített technológiai gız a kemencékhez 

jut. 

c.) a hıértékesítı kazán és gızrendszerek 

Az Olefingyár gızenergia ellátás tekintetében önellátó. A forgógépek jelentıs részének 

meghajtása különbözı nyomásfokozatú gızturbinával történik. Ennek tulajdonítható a 

viszonylag alacsony villamos energia igény és nagyobb üzembiztonság. 

A pirolízis kemencékben keletkezı viszonylag magas hımérséklető füstgáz maradék 

hıtartalma a hıértékesítı kazánban (F 8001) hasznosul, kivétel az F 1051 és az F 1021-es 

kemencék, ahol a füstgáz hıtartalma, túlhevített HD gız elıállításával önállóan is hasznosul. 
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A kazán feladata nem csupán a pirolízis kemencék füstgázhıjének a hasznosítása, hanem a 

berendezések összes gızigényéhez még szükséges, hiányzó nagynyomású gızmennyiség 

elıállítása is. 

A kazánberendezés jellemzı adatai: 

Típus: E V T 354, kettıshuzamú, membránfalas hıhasznosító kazán. 

A tüzelés módja: 6 db kombinált olaj-gázégı. 

Tervezési adatok: 

- teljesítmény pót-elgızölögtetıvel    280 t/óra 

- pót-gıztermelı egyedi teljesítmény kb.    114 t/óra 

- a pótgıztermelı és túlhevítı engedélyezési nyomása  136 bar 

- nyomás a túlhevítı kilépésénél     110 bar 

- túlhevített gız hımérséklet     520 oC 

- tápvíz elımelegítı engedélyezési nyomása   240 bar 

- tápvíz belépési hımérséklet     130 oC 

Technológiai gıztúlhevítı: 

- gızmennyiség                                    81,7 t/óra 

- engedélyezési nyomás       14 bar 

- gızkilépési hımérséklet kb.    230 oC 

Tüzelıanyag: 

1./ Főtıolaj 

      alsó főtıérték  Ha 38.500 KJ/kg 

          viszkozitás   50 oC-nál  3-4 EO 

           lobbanáspont          kb. 90-110oC 

2./ Főtıgáz 

            alsó főtıérték  Ha 34.300  KJ/Nm3 

Tüzelıanyagként felhasználható indulásként földgáz, üzemeléskor a gyár különbözı részein a 

főtıhálózatba szakaszosan vagy folyamatosan lefújt gázok és földgáz. A kazán kettıshuzamú 

membránfalas, tőzálló szigeteléső, természetes cirkulációjú, mesterséges huzatú. 

A kettıshuzamú kifejezés azt jelenti, hogy a füstgáz útját követve két egymásután lévı járat 

(radiációs és konvekciós) van. Az elsıben történik az égetés, itt a füstgáz felfelé áramlik, a fal 

mentén elhelyezett forrcsövek felveszik a sugárzó hıt. A kazán speciális konstrukciójából 

következik, hogy a kemencék füstgáza a radiációs kamra felsı részében egyesül a póttüzelés 

füstgázával. A második járatban a füstgáz lefelé áramlik, a konvekció (közvetlen érintkezés) 
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révén hıjét a csıkígyókban áramló közegeknek, a füstgáz mozgás irányában - elıbb 

nagynyomású gıznek -, majd a technológiai gıznek - és végül tápvíz elımelegítésre adja le. 

A korszerő kazánokra jellemzı a membránfalas kivitel, amikor is a forrcsövek egymástól 3-5 

mm távolságra, síkfal módjára össze vannak hegesztve, s ezzel hozzák létre a megfelelı 

intenzív hıfelvételre alkalmas radiációs kamrát. Jelen kazán is ilyen kialakítású. A 

forrcsöveket kívülrıl szigetelés veszi körül. A tőztér ellenırzése, tisztítása, valamint az égık 

elhelyezése céljából a megfelelı helyeken a falazatban speciálisan kiképzett ablakok vannak.  

A konvektív járat hıálló falazattal van ellátva, belülrıl számítva samott és szilikát tégla, majd 

szigetelı réteg sorrendben. Végül az egész falazatot egy lemezborítás veszi körül. A 

természetes cirkuláció azt jelenti, hogy a cirkuláció víz és víz-gız keverék fajsúly különbsége 

révén jön létre. 

Ezért a kazán vízköre a következı elemekbıl áll: 

dob            - a víz-gız keverék szétválasztására, tápvíz befogadására. 

ejtıcsövek - a forrcsövek aljához való hozzávezetésére, benne a víz lefelé áramlik. 

forrcsövek     - a hıfelvétel révén a víz egy része a hıterheléstıl függıen elpárolog, bennük a 

víz-gız keverék felfelé áramlik. A vízkör tehát: dob-ejtıcsı-forrcsı-dob. 

A forrcsövek kollektor vezetékekbıl ágaznak ki, amelybe az ejtıcsövek csatlakoznak be, 10 

szekcióba vannak összegyőjtve, melyek négyszög keresztmetszető radiációs kamrát alkotnak. 

A dobban mechanikus ütközık vannak a gız útjában, a magával ragadott vízcseppek 

leválasztására. A túlnyomás elleni védelmet biztonsági szelepek biztosítják. 

A tápvíz a D 8301 tartályból érkezik, majd a tápvíz elımelegítıben 230-250 oC-ra melegszik 

elı, és a dobba kerül. A dob vízszintjét a LICA - 8001 szabályzó tartja a kívánt értéken. A 

gızdobon lévı szintreteszek / min / biztosítják, a kazán elpárologtatójának ill. túlhevítıinek 

védelmét azáltal, hogy az F 8001 tüzelıberendezését lekapcsolják min. szint esetén. 

A kazánvíznek a következı tisztaságúnak kell lenni: 

  SiO2   mg/1  max. 0,02 

  vezetı-képesség /uS/cm max. 0,3 

  pH     9 - 9,5 között 

A tápvíz elıbb felsorolt minıségi követelményeinek betartása érdekében a folyamatos 

leiszapolást megfelelıen be kell szabályozni. E célból, a dobból egy NA 50-es vezetéken a D 

8209-be vezetjük a kazánvíz egy részét, ahol MD II. gız szabadul fel belıle. A leiszapolt víz 

sótartalmát AE 8033 mintavevın vett mintából ellenırizhetjük. 
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A hıértékesítı kazán 6 db kombinált olaj-gázégıvel van ellátva, melyek az égıtér padozatába 

vannak beépítve. A póttüzelés révén a berendezésben történik az Olefingyárban képzıdı 

pirolízis olaj egy részének eltüzelése. 

Minden égıt mőködtetni lehet: 

a./ Gázzal, amikor a maximális felhasználás 2300 Nm3/ó égınként. 

b./ Olajjal és gázzal, amikor az olaj maximális mennyisége 1100 kg/ó égınként. 

Az olaj az égıhöz 14 bar nyomással és 3-5 EO viszkozitással érkezik. Hıfoka 150-160 oC. A 

közös vezetéken van az FRC 8011 mennyiségszabályozó, és a FIQ 80110 mennyiségmérı 

elhelyezve. A szabályzó szelep szabályozza az égıterheléshez szükséges olajmennyiséget. 

A szabályzó szeleptıl külön ágon jut el az olaj az egyes égıkhöz. Minden egyes égı elıtt egy 

golyóscsap, mint kézi gyorszár, egy finom szabályzószelep és egy pneumatikusan mőködtetett 

szelep van elhelyezve. Így jut az olaj az égıtérbe. 

Az olajelosztó vezeték végérıl egy visszatérı vezeték csatlakozik le, melyen két 

párhuzamosan beépített szelep van. A kerülı vezetéken van az FIQ 8038 áramlásmérı 

beépítve. Az égık begyújtása elıtt az olajat cirkuláltatni kell. Az égık normális mőködése 

esetén is, kis mennyiségő olajat kell cirkuláltatni a vezeték melegen tartása céljából. 

Az olaj porlasztása gızzel történik, az összekeveredés a fúvókákban megy végbe. A 

porlasztáshoz szükséges gız a 24 bar-os hálózatból érkezik, mennyisége 0,08 kg/kg olaj. 

Szabályozását a pneumatikus mőködtetéső PDIC 8034 szelep végzi. Mivel a porlasztógız 

mennyisége a gız és az olaj nyomásától is függ, a nyomáskülönbséget tartjuk állandó értéken 

az egész szabályzási tartományban, ami 1 bar. A nyomáskülönbség szabályozó szeleptıl a 

porlasztógız záró és visszacsapó szelepeken keresztül jut az egyes égıkhöz. A főtıgáz egy 

motoros meghajtású szelepen és egy mérıperemen /FR 8012/ keresztül jut a szabályozó 

szelephez /XRC 8001/. A szabályzó szeleppel az égıterhelésnek megfelelı nyomást lehet 

beállítani. A szabályzó szeleptıl a gáz egy NA 100-as vezetéken egy körgyőrő alakú 

elosztóba jut. 

Minden egyes égı elıtt egy gyorselzáró golyóscsap, szennyfogó és egy pneumatikus 

elzárószelep van. Ez fel van szerelve egy közbensı légtelenítıvel, mely üzemen kívüli égı 

esetében nyitott állapotban van, ezáltal a szelep tömörtelensége miatt szivárgó gázok a 

szabadba vezethetık. A gázminıség ellenırzésére, üzembe helyezés elıtt egy mintavevı 

csonk szolgál. Indításkor a kazán átszellıztetéséhez, valamint az égéshez szükséges levegıt a 

C 8002 A/B villamosmotor meghajtású ventilátorok egyike szállítja. 

A levegı az égık felé haladva az E 8001, ND I. gızfőtéső hıcserélıben elımelegszik. A 

hıcserélı bordás csöveiben áramlik a gız, a bordák között a levegı. A bordák a főtıfelületet 
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növelik meg, mivel a levegıoldali hıátadási tényezı lényegesen kisebb a gızoldalinál.  

Minden égınek a központi légcsatornáról külön leágazása van. 

Az égıházon belül a levegı elosztás, két darab, kézzel állítható, egy csúszócsöves és egy az 

égı hossztengelyéhez képest koncentrikus elhelyezéső, forgólapos szőkítıvel szabályozható. 

A levegınek ezen a szabályozásán keresztül a lángforma bizonyos határok között 

változtatható. Minden egyes égı elıtti levegı vezetékbe, egy-egy pneumatikus mőködtetéső 

csappantyú van beépítve, melyet az égı reteszelés vezérel. Az égık begyújtása szabályosan 

csak gyújtóláng által történhet. A gyújtóláng égéséhez és a fotocellák hőtéséhez szükséges 

levegıt a C 8003 A/B ventilátorok egyike szállítja. 

A gyújtó gázláng meggyújtása elektromosan történik. E célra külön transzformátor biztosítja a 

szükséges feszültséget. Az elektromos gyújtó-transzformátor üzembe helyezése után a 

biztonsági idı eltelte alatt /ami gázra 10 mp / a gáz ionizációnak a gyújtóláng jelenlétét 

jeleznie kell. Amennyiben a visszajelzés nem történt meg, úgy egy újabb begyújtás mőveletet 

kell levezetni. A gyújtóégı gyújtási kísérletei között min. 5 sec. szünetet kell tartani. Ha a 

gyújtóláng az ionizáció révén visszajelez, a gyújtó-transzformátor lekapcsol, a gyújtóláng 

főtıgáz szelepe viszont a gyújtóégı lekapcsolásáig nyitva marad. 

Minden egyes égınek van egy fotocellás lángıre, amely az égı homlokpaneljére van 

beépítve. A lángır érzékenységét két potenciométerrel lehet beállítani, az egyikkel olajra, a 

másikkal gázra. Az égınek a lángır érzékelése folytán, vagy az elıreteszelési láncban, 

valamely retesztag által történı jeladás következtében zavarjel keletkezik. A zavarjel addig áll 

fenn, amíg a helyi kapcsolószekrényen az "olajégı ki", ill. a "gázégı ki" jelő nyomógombokat 

nem mőködtetik. Amennyiben a lángır az általa ellenırzött lángot nem érzékeli, de a 

szomszédos égı üzemel, úgy a kiesett égıt nem kapcsolja le, hanem csak zavarjelet ad. 

Az olajlándzsa kifúvatása, felfőtése 5 bar nyomású, kb. 200 oC-os, gızzel történik. Üzemi 

helyzetét végálláskapcsoló jelzi. A gázvezeték égıinek kifúvatására nitrogén áll 

rendelkezésre. Tisztítás céljából az olajégı lándzsája a fúvókatörzzsel együtt kihúzható, ill. 

kiszerelhetı. 

Gıztúlhevítés 

A hulladékhı hasznosító kazán egymás után kapcsolt túlhevítıiben az összes nagynyomású 

telített gız a füstgázzal történı hıcsere révén (konvekciós hıcsere) a kívánt hımérsékletre 

túlhevül. A kazánban termelhetı: mintegy 280 t/óra mennyiségő, kb. 110 bar-os, kb. 520 oC-

os túlhevített gız. A telített gız egy része a kvencskazánokból jön, melynek túlhevítését is a 

kazán végzi. A túlhevítı három, vízszintes elhelyezéső csıkígyó szekcióból áll, melyek 

mindegyike be- és kilépı kollektorral rendelkezik. A gız túlhevítése ellenáram elve alapján 
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történik. A két gızáram egyesülve az I. szekció belépı kollektorába jut, amely a füstgáz útját 

tekintve, a kevésbé meleg zónában van. Ebben a zónában a gız elımelegszik kb. 447 oC-ra. A 

II. zónában tovább melegszik kb. 493 oC-ra, majd a III. zónába jut.  

Az, hogy a gız a három csıkígyóban mennyire hevül túl, mindenkor az összes 

főtıteljesítmény (kemence füstgáz + póttüzelés) függvénye. A felhasználók stabil paraméterő 

gızt igényelnek, különösen turbinák esetében, az egyenletes teljesítmény biztosítása 

érdekében. Ezért a túlhevítés mértékét szabályozni kell. E célból az I. és II. túlhevítı szekció 

után, vízbefecskendezı berendezések vannak, melyeken keresztül elımelegített tápvíz 

juttatható a túlhevített gızbe.  

A betáplált víz mennyiségét az XIC 8006 és TICA 8009 szabályzók vezérlik. A TRCA 8007, 

a kilépı gız hıfokát állandó értéken tartja. Az így túlhevített gız a kilépı kollektorba jut, 

melyen 6 db biztonsági szelep van /SV 80011-16/, valamint a HC 8008, ill. a HC 8003 

szabályzó, amellyel egy hangtompítón keresztül a gız az atmoszférába fúvatható. 

A technológiai gız túlhevítése 

Az E 1701 A/B készülékekbıl jövı, és a D 1701-ben a folyadékcseppektıl elválasztott kb. 

183 oC-os, mintegy 10 bar-os, megtisztított technológiai vízbıl elıállított gız, túlhevítés 

céljából a hıhasznosító kazánba kerül. Itt a nagynyomású gız túlhevítıbıl távozó 

füstgázokkal, a vízszintes elrendezéső csıkígyóban, túlhevül. 

Hıfokszabályozásra itt csak a csıkígyó by-pass megnyitása útján van lehetıség. Ez esetben 

viszont fenn áll a csıkígyón áthaladó gız megengedett érték fölötti túlhevülésének a veszélye. 

A túlnyomás ellen, a kilépı ágon lévı SV 8003 biztonsági szelep véd. 

Tápvíz-elımelegítés 

A füstgázok, a kazánból való kilépés elıtt, maradék hıjüket tápvíz elımelegítésre adják le 

hıcsere folytán. A tápvizet a P 8301 A-C szivattyúk egyike szállítja, a tápvíz elımelegítı / 

ECO / belépı kollektorába. A vízszintes elrendezéső csıkígyóban haladva, a víz kb. 230-250 
oC-ra melegszik fel, a füstgázzal ellenáramban. Az így elımelegített tápvíz a hıértékesítı és 

kvencskazánok dobjaiba kerül. A távozó füstgázok a kéménybe jutnak. A zavartalan füstgáz 

elvezetéséhez szükséges vákuumot, szívóventilátorokkal /C 8001 A/B/ kell fenntartani. A 

kazánba való belépésnél a depressziót 40-50 mm vo. értéken kell tartani, 10 mm vo.-nál 

nagyobb nyomás esetén a reteszrendszer leállítja a tüzelést. Az üzemen kívüli kemencéktıl 

idegen levegı juthat a füstjáratba, ami a depressziót csökkenti. Az idegen levegı mennyiségét 

olyan mértékben kell csökkenteni, ill. lehatárolni, hogy a szükséges depresszióhatár tartását 

ne veszélyeztesse. 
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Tápvíz rendszer 

A tápvíz ellátás feladata a gıztermeléshez szükséges sótlanvíz biztosítása. A kazánok 

üzemeltetésénél egyik fı feladat egy ésszerő és megbízható vízgazdálkodási rendszer, mely 

biztosítja az elpárologtató, túlhevítı felületek lerakódásmentes üzemét, korróziómentességet, 

a gız nagyfokú tisztaságát. 

Meghibásodások okai: elsısorban a kazánkı kiválás, a karbonátok, ill. a vasoxidok 

kicsapódása, turbinalapátok behordása szilícium vegyületekkel (kovasav SiO2), a tápvíz 

csıhálózat, ill. az elıkészítı berendezések korróziója. Egyes anyagok jelenléte gyorsítja a 

gız, kovasav tartalmának kiválását, a turbinákban, pl. a vasoxidok. 

A kazántápvízben a szerves anyag - a kazánban kicsapódó sókkal együtt - csıeltömıdést 

okozó kazániszapot alkothat. Mérése a tápvizelıkészítıre menı kondenzekbıl történik / KOI: 

max.. 5 mg/l /, az olajtartalmat process készülékek folyamatosan ellenırzik.  

Tekintettel a nagynyomású, magas hımérséklető kazánra, valamint az alkalmazott turbinákra, 

a tápvíz elıkészítés során mind a vegyi, mind a termikus folyamatban jó minıségő vizet kell 

elıállítani. A kondenzvíz gazdálkodás a lehetıségek szerint minél több gızkondenz 

felhasználását irányozza elı. 

Az üzemben a kondenzvíz kétféle minıségben keletkezik: 

a.) tiszta kondenz a turbinák felületi kondenzátoraiban 

b.) technológiai berendezésekben keletkezı főtıgız kondenz, mely tartalmazhat vegyi 

és olajszennyezıdést. 

A turbináktól jöv ı kondenzátumok 

Az E 8201 és az E 8202 kondenzátorokban lecsapódó turbina-kondenzet a P 8201 A/B, ill. P 

8202 A/B szivattyúk egyike továbbítja az E 8203, ill. E 8204 tápvíz elımelegítıbe. A 

kondenzátor állandó szintjének tartását a LICA 8242, ill. a LICA 8244 szabályzók biztosítják. 

A szintszabályzók a kondenzátorok vízszintjének függvényében - szabályozott mennyiségő - 

kondenzvizet juttatnak a tápvízelıkészítıbe, ahol az egyesül a főtıgız kondenzzel. A 

tápvízelıkészítıbe menı kondenz vezetékrıl néhány lecsatlakozás van a következı 

fogyasztókhoz: 

-a T 2201 lúgos mosókolonna tetejére, a pirogázban lévı mosófolyadék cseppek 

leválasztására. 

-a T 2301 lúgos mosókolonna tetejére, a pirogázban lévı maradék lúgcseppek 

kimosására, mennyiségét a PICA 2334 szabályozza. 
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-az E 1701 p.sz. gızfőtéső, technológiai gızfejlesztıbıl jövı, és az         E 1702 

közbensı hıcserélın átáramló kondenzzel egyesülve, az E 1601 A-D kisnyomású 

gızfejlesztıbe, ahol a kvencsolaj hıjével ND II. kisnyomású gız termelıdik. 

-a D 8206-7-8-as kondenz győjtıtartályokba, a főtıgız kondenz hımérsékletének 

beállítására. 

Felterhelt állapotban a turbinakondenz mennyisége 142 t/óra, alul terhelten 127 t/óra, 

hımérséklete 50 oC, nyomása a P 8201 és P 8202 szivattyúk után 8,7 bar. 

Az ND II. és ND I. gız felhasználóinak (technológiai készülékek) kondenzvize a D 8205 

kondenz-tartályba vezethetı vissza. Az E 3101, E 5002, E 5602 és E 7401 felhasználók ND 

II. gız kondenzei a D 8206, D 8207, és a D 8208 közbensı tartályokban győlnek össze, 

amelynek a szintszabályozását a LICA 8236-34-32 végzi. Innen a kondenzátumot a P 8206-7-

8 szivattyúkkal a D 8205 tartályba adjuk be. A D 8205-be csatlakozik be a D 8209 tartály 

kondenzvize is, amelyben a szintet a LICA 8240 tartja állandó értéken. 

Az F 1051, F 1021 sz. kemencéknél és berendezéseiknél (E 1052, E 1022, E 1023) képzıdı 

főtési kondenz a D 8251-ben győlik össze, amelybıl a P 8251 A/B szivattyúk egyike szállítja 

a D 8205-be. 

A D 8205-be is vezethetı a külsı gyártótól érkezı ionmentes víz. A D 8205 szintjét a LICA 

8237 szabályozza. P 8205 A/B szivattyúk egyike a kondenzvizet a T 2502 oszlopba, a 

kifúvatott gázok glikol tartalmának visszamosására, a P 1701 A/B szivattyúk elé, pótvízként, 

a technológiai gızfejlesztıkbe, és döntı többségét a tápvíz elıkészítıbe vezeti. 

A technológiai gıztermelés kapcsán keletkezı MD II. kondenzátum a D 1702 győjtıbe, kerül, 

melynek szintszabályozását a LICA 1734 biztosítja. Az E 1702 készülékben, hıcserével, 

technológiai vizet melegít elı. A kondenz egy része vezethetı az E 1601 kisnyomású 

gızfejlesztıkbe, ahol az állandó szinttartást a LICA 1601 biztosítja. A maradék kondenz, 

pedig a D 1702 szintjétıl függıen, a D 8301 gáztalanítóba kerül. A kondenz mennyisége kb. 

87 t/óra. 

Tápvízelıkészítés 

A technológiai berendezésekben keletkezı kondenzvíz zavarossága és olajtartalma mőszeres 

ellenırzésre kerül. A kigızölögtetı edénybıl a P 8205 A/B szivattyúk szállítják a 

kondenzvizet az aktív-szén szőrıbe. Az aktív-szén nagy fajlagos felülettel rendelkezik és 

képes arra, hogy a vízben lévı szénhidrogéneket (olajat, gázt) adszorbeálja. Az aktív-szén, pl. 

85 oC-os vízbıl saját súlyának 15-20 %-át kitevı olajmennyiséget tud felvenni. Az aktív-szén 

szőrıkbıl távozó víz az E 8301 tápvíz elımelegítın és az E 8302 vizes hőtın visszahől, majd 



 - 144 -

az S 8303 szőrıkön átáramló turbina kondenzzel keveredik és a kationcserélı berendezésbe 

az R 8301-be, jut. A kationcserélın átáramlott kondenzvíz egyesül az elıkezelt kútvízzel. A 

teljes vízmennyiség átáramlik egy kevertágyas ioncserélın (R 8302 A/B), majd átmegy az E 

8301 tápvízmelegítın, ahol felmelegszik. 

A gyár ionmentes tápvízzel történı ellátását külsı cég vízlágyítója biztosítja. Az ionmentes 

víz az E 8301 elıtt csatlakozik a D 8301 felé, cirkuláltatott víz vezetékébe. A mennyiségét az 

FRCQ 8004 szabályozza. A vezetékrıl leágazás van az R 8302 AB kevertágyas ioncserélık 

elé is. Az egyesített recirkuláltatott és importált tápvíz a D 8301-be jut.  

Pót-tápvíz elıkészítése a kazánhoz 

A rendszer konzervált állapotban van. Ha üzemel, a TVK kútvíz hálózatról vételezett vizet 

használ fel. A mélyfúrású kutak vizei, többnyire tartalmaznak kisebb nagyobb mennyiségben 

oldott vas és mangán vegyületeket. A frissen szivattyúzott, vagy saját nyomása által felszínre 

került víz, vastartalmú, zavarosodástól mentes, kristálytiszta, amint azonban levegıvel 

érintkezik, a két vegyértékő vas- és mangánionok oxidálódnak, melynek következtében a víz 

megtörik, vas III. hidroxid és mangán III. oxid válik ki, mely a vizet zavarossá teszi. 

A szilárd szennyezıdésbıl adódó zavarosság csökkentése céljából elıször egy nagy 

teljesítményő kavicstöltető S 8304 A/B szőrıbe áramlik. Itt végbemegy a vas- és 

mangántalanítás, mivel a befúvatott (1,5 - 3,5 m3/ó mennyiségő) levegı oxigénje révén, 

oxidálódott és kivált vas és mangán csapadék a szőrıanyag felületén fizikailag megkötıdik. 

Az FI 83371-2 mennyiségmérı méri az átáramló víz mennyiségét. Innen a víz egy erıs bázisú 

gyantával töltött kationcserélıbe az R 8303 A/B egyikébe, majd a hideg gáztalanítóba a T 

8301-be jut. A víz belépése az oszlop tetején történik, oldalt a C 8301 A/B fúvók egyike 

levegıt juttat be, a mővelet során, a víz nem kötött CO2 tartalma, az elıírt értékre csökken. 

A vízszint szabályozás az oszlop alján a LICA 8301-el történik, mely a torony után lévı P 

8302 A/B szivattyúk teljesítményét szabályozza. A víz ezután az anioncserélı /R 8304 A/B/ 

egyikén megy át, majd lehőtött kondenzzel egyesülve a kevertágyas ioncserélıbe jut. További 

útja, a tápvíz elımelegítı, majd a termikus gáztalanító a D 8301. A berendezés névleges 

teljesítménye 32 m3/ó. Az ioncserélı oszlopok kettızve kerülnek beépítésre, ami biztosítja a 

regenerálás ideje alatti, zavartalan üzemvitelt. Az ioncserélı berendezések csıvezetékei, 

szerelvényei és berendezési tárgyai a belsı felületükön gumibéléssel vannak ellátva. A 

regeneráláskor keletkezett vegyileg szennyezett víz a D 8305 semlegesítı medencébe kerül, 

ahol (H2SO4, vagy NaOH) vegyszer beadagolásával semlegesítıdik. 

Gáztalanítás 
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A víz elsısorban a levegıbıl kioldott gázokkal O2, N2 és CO2 szennyezıdhet. Az utóbbi 

részben már eltávozott a hideg gáztalanítóban. Gáztalanítás céljából az egyesített vízáramot, a 

termikus gáztalanítóba, kell vezetni, amelynek szintjérıl az LRA 8302 ad tájékoztatást. 

Alulról, direkt gızbefúvással kiforralódnak az oldott gázok. A kiforralás mértékét a befúvatott 

gız nyomásszabályzásával (PIC 8346) végezzük. 

A termikus gáztalanítóból távozó vízbe a D 8302/B tartályból a P 8303/C szivattyúval oxigén 

megkötı vegyszert (ELIMINOX) kell adagolni. Az O2 tartalom automatikus ellenırzését az 

AR 8316 végzi. A távozó vízbe NH3-át kell adagolni a pH. 9-9,5 értékre történı beállításához. 

D 8301 gáztalanító tartályból a tápvizet a P 8301 A/C szivattyúk egyike. szállítja a sótlanvíz 

hálózatba. A megtisztított, kellıen elıkészített tápvíz, az alábbi minıségi követelményeknek 

kell, hogy megfeleljen: 

Általános követelmények: Tiszta és színtelen 

Oxigén    mg/l  0,02 

Keménység   mval/l nem kimutatható 

Réz, Cu    mg/l  0,003 

Vas Fe    mg/l  0,02 

Összes CO2   mg/l  1 

pH 25 oC-nál     8,5-9,5 

permanganát szám:   mg/l  kevesebb, mint 5  

Kovasav tartalom SiO2   mg/l  max. 0,02 

Gızrendszerek 

Az Olefingyár teljes terhelése esetén 270 t/óra gızt termel, melyet hajtóenergiaként, 

technológiai és főtési célra lehet felhasználni, ill. exportjára is lehetıség van. A túlhevített 

nagynyomású gız 107 bar nyomással és 520 oC hımérséklettel hagyja el az F 8001  

hıhasznosító kazánt és normál üzemben a magasnyomású HD-kollektorba kerül. A HD 

gızkollektorba csatlakozik az F 1051 és F 1021 sz. kemence túlhevített nagynyomású 

gızvezetéke is, amelyek az alábbiak szerint mőködnek. 

A termelt nagynyomású gız nyomása az üzemi gızhálózat nyomásától függ. Induláskor 

azonban, amikor a gız a túlhevítıkön keresztül, a hangtompítós lefúvató felé áramlik, a 

nyomást a PI 1250-en vagy a PI 13143 –on leolvasva,    HC 13143 vagy a HIC 1201 kézi 

szabályozóval lehet szabályozni. Az üzem gızrendszere, a hajtóturbinák teljesítményének, 

valamint a technológiai felhasználásnak megfelelıen, a következı nyomásszintekre oszlik: 

Nagynyomású gızrendszer  HD  110 bar 

Középnyomású gızhálózat   MD II 24 bar 
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Kisnyomású gızhálózat I.  ND I         5 bar 

Kisnyomású gızhálózat II.  ND II  2,6 bar 

Nagynyomású gızhálózat (HD) 

Túlhevített HD gız látja el a C 2001 pirogáz-kompresszor magasnyomású /X 2021/, a C 4001 

etilénkompresszor /X 4021/, a P 8301 A/B tápvíz-szivattyúk /X 8301 A/B / meghajtó 

turbináit, valamint a középnyomású (MD II) gızrendszer PIC 8002 redukáló állomását, ill. az 

R 4501 - CO mentesítı reaktor- elıtti hıcserélıt /E 4502/. Telitett HD gız főti a glikolos 

hıcserélıt /E 2503/, ill. a regeneráló hıcserélıt /E 8601/. Az ellennyomású turbinák a 24 bar-

os gızhálózatba dolgoznak. Szükség esetén a HC 8003 szabályzó szeleppel a nagynyomású 

gız egy hangtompítón át, ill. a HC 8008 kézi szabályzóval közvetlenül az atmoszférába 

engedhetı. A túlhevítıbıl kilépı gızvezetéken az SV 80011-16 biztonsági szelepek vannak 

elhelyezve. 

Középnyomású gızhálózat (MD II.) 

A középnyomású gızhálózatot a pirogáz kompresszor magasnyomású meghajtó turbina, az 

etilénkompresszor és a tápvízszivattyúk ellennyomású turbinái, valamint a CO mentesítı 

elıtti hıcserélı fáradt gızei látják el. Ezen kívül a középnyomású gızhálózatba kerülnek még 

az E 2503 és az E 8601 kilépı vízgız kondenzátumok, valamint a D 8209-bıl felszabaduló 

gız is. Az MD II. gızhálózat nyomását a PIC 8002 sz. szabályozó tartja állandó értéken a 

nagynyomású kollektorból történı gız expandáltatásával. A megengedett nyomás túllépése 

esetén a PIC 8037 sz. szabályozó a gızt a szabadba engedi. 

A 24 bar nyomású gız hajtja a C2001 pirogáz-kompresszort hajtó turbina kondenzációs 

fokozatát /X 2001/, a propilénkompresszor /C 4101/ kondenzációs turbináját /X 4101/, a P 

1401/A kvencsolaj szivattyú /X 1401/ turbináját, a P 1501/A mosóvíz szivattyú /X 1521/ 

turbináját és a C 8001 füstgáz elszívó ventilátor hajtóturbináját /X 8001/, valamint a  P 2003 

A/B, P 4002 A/B, P 4102 A/B szivattyúkat hajtó 5 bar ellennyomású turbinákat.  

MD II-es. gız táplálja az indító és üzemi gızsugár szivattyúkat /J 8201, J 8202, J 8203, J 

8204/, valamint J 7201 gızsugár szivattyút is, továbbá az E 1701A/B technológiai 

gızfejlesztıt. MD II. gızt használnak: az F 8601 regeneráló kemence, a D 8803 fáklyaégı, E 

2502 használt glikol elımelegítı, E 7202, E 7208 pirobenzin elımelegítık, az E 7207, E 7210 

kiforralók, valamint a kazánégık. 

Lehetıség van a gız közvetlen 5 bar-rá történı redukálására is a PRCA 8007 révén. Az X 

2001, X 2021 turbina fúvóka csoport szelepeinek viszonya üzem közben a HC 2033 révén 

kézzel állítható, ennek hatására bizonyos határokon belül szabályozható a 110, illetve a 24 



 - 147 -

bar-os gızfelvétel aránya. A különbözı gızkondenzátum vezetékekbe visszacsapó szelepek 

nem lettek beépítve, mivel a különbözı gızhálózatok nyomáskiegyenlítıdése nem mehet 

végbe. A D 8205 kondenztartály állandó nyomása az ND II. kisnyomású gızhálózatba vezetı 

kiegyenlítı vezeték által van biztosítva. Az MD II. gızhálózat túlnyomás elleni védelmét 4 db 

biztonsági szelep biztosítja. Lehetıség van az MD II. gızhálózatból - a kazán 

terhelhetıségének megfelelıen 10-15 t/óra gız átadására a TVK gızhálózatába a HC 8011 sz. 

szabályozón keresztül (export). 

Kisnyomású gızhálózat (ND I.) 

A kisnyomású gızhálózatot az P 2003 A/B, P 4102 A/B, P 4002 A/B kenıolaj-szivattyúk, a 

kvencsolaj szivattyú, a mosóviz szivattyú, valamint az X 8001 füstgázventilátort meghajtó 

turbinák, fárad gızei, látják el. Lehetıség van közvetlen redukálásra is az MD II-rıl az ND I-re. 

Gızutánpótlás történhet a külsı gızhálózatból is /11-18 bar / az FRCQ 8004 szabályozószelepen 

keresztül. A hálózat nyomástartását a PRCA 8007 szabályozó végzi, mely az MD II. gızt ND I-

re redukálja. A nyomás megengedett érték fölé való emelkedése esetén a PIC 8054 szabályzó 

hangtompítón át a gız egy részét a szabadba engedi. Ezen kívül, a túlnyomás elleni védelmet 

szolgálja, a kollektoron elhelyezett 4 db biztonsági szelep is / SV 8021-4/. E hálózat fı 

fogyasztói: főtıgızként az etilén-propilén tárolás, Pirolízis és a Gázszétválasztó Üzem, valamint 

exportálható a Tartálypark, Töltı- és Lefejtı Üzembe és az AKZO részére is. 

Kisnyomású gızhálózat ND II. 

A D 8209-es szeparátor, valamint az E 5602/C, E 5002/A-F, E 3101/A-C, kondenze az E 

8201-2 turbinakondenzzel keverve, a D 8206-8-os közbensı tartályokon át, a P 8206-8-os 

szivattyúkkal a D 8205 fogadótartályba kerül, ahol ez a kondenz kigızölıdik. 

A felszabadult gız, valamint az E 1601 A/D és az E 1651 hıcserélıkben  termelt kisnyomású 

gız, a 2,6 bar-os kollektorba kerül. A gız közvetlen redukálását ND I-rıl a PRCA 8008 

szabályzó végzi, a fölösleges gızt hangtompítón át a PRCA 8055 a szabadba engedi. Két 

darab biztonsági szeleppel is el van látva, SV 8011-12. 

E hálózat fı fogyasztói a C2/C3 oszlop E 3101 A-C, a C3/C4 oszlop E 5002 A-F, a C3H6 - 

C3H8 elválasztás E 5602 kiforralói, valamint a T 2502 glikol regeneráló, T 1701 víz sztrippelı 

oszlopok, és a C5/C6 oszlop E 7401 AB kiforralói, E 1101 A/B,  E 1052, E 1022 és E 1023 

hıcserélık. 

 

A bontott gázok szétválasztásának technológiája 

 



 - 148 -

Pirogáz kompresszió 

A Pirolízis Üzembıl 1,2 bar nyomáson és 35 oC-on érkezı pirogáz komprimálása a C 2001 

ötfokozatú turbókompresszorral történik. Mind az öt fokozat egy tengely mentén helyezkedik 

el, a meghajtást egy (X 2021) ellennyomásos és egy (X 2001) kondenzációs turbinától kapja. 

A kompresszor szabályozása az elsı három fokozatnál, valamint a negyedik-ötödik fokozatnál 

történik. 

A szívónyomás szabályozása by-pass szeleppel és a turbina fordulatszámának változtatásával 

történik. Ha a kompresszor által szállított mennyiség csökken, a minimális határmennyiség 

elérésekor a by-pass szelep mőködtetését egy mennyiségszabályzó veszi át, ami 

megakadályozza, hogy a kompresszor a határozatlan jelleg-görbéjő tartományban üzemeljen. 

A negyedik és ötödik fokozat szívónyomás- és mennyiségi határszabályozója az elsı három 

fokozat szabályozásához hasonlóan mőködik. A turbókompresszor fordulatszámát kézzel 

állítjuk a terhelési szintnek megfelelı értékre. A kompresszor elsı fokozata elıtt a D 2001 

szeparátor helyezkedik el, ez megakadályozza, hogy a vizes mosóból elragadott folyadék a 

kompresszorra jusson. 

A leváló folyadék a P 2000 egyfokozatú centrifugál szivattyú segítségével a vizes mosó elıtti 

pirogáz vezetékbe jut. 

A pirogáz kompresszor üzemi jellemzıi a következık: 

 Nyomás 

bar 

Hımérséklet 
oC 

Fokozatközi hőtés és 

kondenz leválasztás 

készülékei  

1. fokozat Belépés 

Kilépés 

1,3 

2,7 

35 

92 

E 2001/A-D és E 2021 A,B  

hőtı 

D 2002 leválasztó 

2. fokozat Belépés 

Kilépés 

2,3 

4,8 

35 

92 

E 2002/A-D 

D 2003 

3. fokozat Belépés 

Kilépés 

4,6 

9,4 

35 

90 

E 2003/A-D 

D 2004 

4. fokozat Belépés 

Kilépés 

8,6 

18,5 

32 

88 

E 2004/A-B 

D 2006 

5. fokozat Belépés 

Kilépés 

18,0 

35,0 

32 

88 

E 2005/A-B 

D 2007 
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A D 2002, D 2003, D 2004 és D 2006 szeparátorokban leváló kondenzátum - az elsı és 

második fokozat után szivattyú segítségével - szintszabályozás mellett kerül a D 2008 

elválasztó tartályba, ahol elválik egymástól a szénhidrogén tartalmú kondenzátum és a víz. A 

gáz nyomásszabályozó szelepen át kerül vissza a kompresszor II. fokozata elé, a folyékony 

szénhidrogének szintszabályozás mellett az elıstabilizáló (T 2101) oszlopba, a víz ugyancsak 

szintszabályozás mellett a vizes mosóoszlopba jut. 

A IV. és V. fokozatra menı gáz áthalad a D 2005, illetve D 2009 szeparátorokon. Ezek 

rendeltetése, hogy megvédjék a kompresszort a lúgos, illetve glikolos mosásból elragadott 

mosófolyadék cseppektıl. A D 2005-ben leválasztott kondenzátumot a lúgos mosás elválasztó 

edényeibe (D 2202 vagy D 2302), a D 2009-ben összegyőlı folyadékot a glikol regeneráló 

oszlopba vezetjük. A pirogáz kompresszor végnyomását az utána következı rendszerrel 

együtt, a mélyhőtés végén a hidrogén nyomásszabályzóval szabályozzuk. A pirogáz 

kompresszor meghajtó turbináit olajnyomással mőködı független hidraulikus rendszer 

szabályozza, tartja egyrészt a szívónyomásnak megfelelı fordulatszámot, másrészt az 

ellennyomásos és kondenzációs turbina fokozatok megfelelı leterheltségét. A turbina és 

kompresszor rendszerében bekövetkezett üzemzavar esetén a turbinát automata reteszrendszer 

leállítja. 

 

Kétlépcsıs lúgos mosás 

A lúgos mosás a pirogázban lévı kénhidrogén és széndioxid eltávolítására szolgál. A pirogáz 

kompresszor harmadik fokozatát elhagyó pirogáz a T 2201 elsı lúgos mosóoszlopba kerül, 

ahol 18 db buboréksapkás tálcán áthaladva, már használt lúgoldattal érintkezik, ennek 

hatására elveszti H2S és CO2 tartalmának nagy részét. A mosólúgot a P 2303 A/B szivattyú 

cirkuláltatja, a lúgot a T 2301 második lúgos mosó kolonnától érkezı - min. 2 s% szabad 

lúgtartalmú - mosófolyadék frissíti. Az elhasznált lúgot a T 2201 üst szintszabályozója adja át 

a D 2202 ülepítı tartályba. A T 2201 üstjében levált pirobenzin szintén a D 2202 ülepítıbe 

jut. Az ülepítıben elválasztott - magas polimer tartalmú - pirobenzin szintszabályzón 

keresztül a T 1401 olajos mosó kolonnába kerül vissza, a benzintıl elválasztott szennylúg 

pedig a D 2302 ülepítı tartályba jut. A D 2202-ben felszabaduló gázok nyomásszabályozással 

a pirogáz kompresszor második fokozatára jutnak vissza. Nyomástartás céljára a tartályba 

metán befúvatás is lehetséges. A T 2201 kolonnából kilépı pirogáz a T 2301 második lúgos 

mosó kolonnába jut, ahol áthaladva 20 db buboréksapkás tányéron, friss lúgoldattal érintkezve 

elveszti maradék kénhidrogén és széndioxid tartalmát. A mosótorony felsı részén elhelyezett 

további 6 db buboréksapkás tányéron történik a pirogáz által elragadott lúgcseppek 
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visszamosása kondenzvízzel. A lefolyó kondenzvíz egy része a kolonna alsó részébe jut, a 

kívánt min. 2 s%-os lúgkoncentráció beállítására, a felesleg a D 2202 vagy D 2302 elválasztó 

tartályba kerül. 

Az alsó 20 tányéron a mosólúgot a P 2301 A/B szivattyú cirkuláltatja. Az elhasználódott 

lúgmennyiség pótlására 50 s% lúgoldatot adagolunk a D 2301 tartályból a P 2302 B/C 

dugattyús adagoló szivattyúk segítségével. A szivattyúk szállított mennyisége a lökethossz 

változtatásával állítható. A D 2301 tartály feltöltése a tartályparki tároló tartályokból történik. 

A T 2301 mosókolonnából a lúgfelesleget szintszabályzó adja át a T 2201-be, a kolonnában 

leváló szénhidrogént fölözés után a D 2202 ülepítıbe ürítjük. 

A D 2302 tartályból a szénhidrogén mentesített szennylúgot a P 2304 A/B szivattyú adja fel 

szintszabályozón keresztül a T 2202 lúgsemlegesítı kolonnába. A belépés elıtt a szennylúg 

keveredik a P 2305 A/B szivattyú által cirkuláltatott, semlegesített szennylúggal, majd a P 

2306 A/B dugattyús adagoló szivattyú által adagolt 96 s%-os kénsavval a J 2301 keverıben 

semlegesítıdik. 

A semlegesítés hatására az oldatból kénhidrogén és széndioxid szabadul fel. A gázok a 

füstgáz kéményen keresztül jutnak a szabadba, semlegesített szennylúg szintszabályozón 

keresztül a vegyileg szennyezett csatornába kerül. 

 

Glikolos mosás 

A pirogáz nedvesség tartalmának eltávolítása elsı lépcsıben glikolos mosással történik. A 

pirogáz kompresszor IV. fokozata után 18,5 bar-ra komprimált gáz alul lép be a T 2501 

mosóoszlopba, a 16 buboréksapkás tányéron vele szemben áramló trietilénglikol kimossa a 

gáz nedvesség tartalmának jelentıs részét. A felsı két tálca cseppfogóul szolgál. A pirogáz 

ezután visszatér a kompresszor V. fokozatára. 

A telített glikolt a T 2501 mosóoszlop aljáról a T 2502 regeneráló oszlopba vezetjük. Az 

elvett mennyiséget a glikol regeneráló szintje szabályozza. A T 2502-be való belépés elıtt a 

telített glikolt az E 2501/A-D hıcserélıkben regenerált glikollal és az E 2502 hıcserélıben - 

hımérsékletet szabályozva - 24 bar-os gızzel felmelegítjük. A regenerálás két tölteten, és 5 

db buboréksapkás tányéron történik ellenáramban a felfelé haladó sztrippelı gázzal (ez a 

mély- és elıhőtı egységekbıl kilépı CH4 visszavezetés, ami még az E 2505 regenerált 

glikolos hıcserélıben felmelegszik). Az alsó és felsı töltet között a glikolt az E 2503 

hıcserélıben nagynyomású gızzel tovább melegítjük, szabályozva az E 2503-ból kilépı 

glikol hımérsékletét. (A glikol bomlásának veszélye miatt a 205 oC-ot túllépni semmiképp 

sem szabad!) A sztrippelıgáz, ami vizet, glikolt és maradék szénhidrogéneket visz magával, 
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átáramlik a felsı 5 tálcasoron, ahol a glikolt kondenzvízzel visszamossuk. A T 2502-bıl 

távozó sztrippelıgáz a Pirolízis üzemi vizes mosótoronyba kerül vissza.  

A regenerált glikolt a T 2502 oszlop üstjébıl a P 2501 A/B szivattyú szállítja a  T 2501 

mosóoszlopba, hőtése az E 2505-ben sztrippelıgázzal, az E 2501/A-D hıcserélıkben telített 

glikollal és az E 2504-ben hőtıvízzel történik. 

Elıhőtés és C2/C3 elválasztás 

A pirogáz kompresszor V. fokozata után a 34,5 barg nyomású pirogáz az elıhőtı egységen 

halad keresztül. A berendezés az alacsony hımérséklető egységtıl érkezı termék és 

visszafúvatott áramok hidegenergiáját hasznosítja az E 3001 és E 3003 ellenáramú 

hıcserélıkben. Mindkét hıcserélı után a pirogázt további hőtésnek vetjük alá, az E 3002-ben 

+5 oC-on az E 3004-ben -20 oC-on elpárolgó hőtıköri propilénnel. Ezek a hőtık az 

ellenáramú hıcserélık utáni pirogáz hımérsékletet állandó értéken tartják. A hőtık csıközi 

terében a propilén szintet szintszabályzók biztosítják a cseppfolyós propilén mennyiségének 

adagolásával, a szint túl magas értékénél a vezénylıbe jelzés érkezik. 

Az E 3004 hőtıben a pirogáz -15 oC-ra hől le és egy része cseppfolyósodik. A cseppfolyós 

rész a D 3001 szeparátorban leválik. A szeparátorból a folyadék szintszabályozással a T 3101 

kolonnába kerül. 

Az E 3004-ben nem cseppfolyósodott gáz áthalad az A 2601 A/B szárítón, ahol adszorpcióval 

a gáz víztartalma megkötıdik (a töltet alumínium oxid vagy molekulaszita). 

Ha a szárító töltete vízzel telítıdik, a töltetet regenerálni kell. Erre a célra forró metán áll 

rendelkezésre. A szárító folyamatos üzemének fenntartására két készülék került beépítésre. 

A száraz pirogázt ezután az E 3005 hıcserélıben tovább hőtjük. A gáz hıfokát egy osztott 

tartományú szabályzóval állítjuk be -25oC-ra, amely elıször az E 3004 hıcserélı szabályzóját 

nyitja, ha ez kevés, nyitja a D 3002 -40oC-os propilén szeparátor szintszabályzóját is. Az E 

3005 hıcserélıben a hőtıközeg az ellenáramú hıcserélı két járatában elpárolgó cseppfolyós 

etán, és három járatban cseppfolyós propilén. A D 3002 szeparátor meggátolja cseppek 

elragadását a propilénes kompresszor felé, másrészt szintszabályozója segítségével biztosítja a 

hıcserélı cseppfolyós propilénnel történı ellátását. 

A pirogáz egy része az E 3005-ben cseppfolyósodik, a gáz-folyadék elegy ezután a T 3121 

C2-mentesítı kolonna aljára lép be. A 14 tányérral ellátott kolonna fejterméke C2-frakció 

(hidrogén, metán, acetilén, etán, etilén), a fenéktermék C3+ frakció, amely még C2-t is 

tartalmaz. Ez a fenéktermék a T 3101 C2/C3 elválasztó kolonna egyik betápja a 44.tényér fölé. 

Ide kerül betáplálásra a T 3301 zöldolaj mosó kolonna fenékterméke is. A T 3101 kolonnába 

adjuk a D 2007 szeparátorban elválasztott folyadékot (a 38. tányérra), és a D 3001-bıl a 
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kondenzálódott szénhidrogéneket is (a 41. tányérra). A kolonna fejterméke C3-mentes C2-

frakció, amelynek hőtése és cseppfolyósítása egyrészt az E 3102 hıcserélıben a metán 

kolonnából kilépı cseppfolyós C2-frakció elpárologtatásával, másrészt az E 3103 

hıcserélıben az etilénes hőtıkör -56oC-on elpárologtatott hőtıközegével történik. 

Gyárindításkor (amikor még nem áll rendelkezésre a T 3401 kolonnából cseppfolyós C2-

frakció) az E 3102 hıcserélıben is -56oC-os hőtıköri etilént használunk. A T 3101 kolonna 

fejgázának kondenzáltatott részét a D 3101 reflux-tartályban győjtjük össze. A reflux tartály 

nyomását nyomásszabályzó segítségével 24 bar-on tartjuk, a nem kondenzálódott gázokat az 

RF vezetékbe fúvatjuk le. A D 3101 tartályban összegyőlt folyadékot a T 3121 és a T 3101 

kolonnára adjuk fel refluxként. 

A két kolonna üzemeltetésénél fontos paraméter a T 3121 kolonna betáplálási hımérséklete. 

Ha a betáplálási hımérséklet túl magas, akkor a C2-tartalom csökken a T 3121 

fenéktermékben, amelyet a T 3101-be táplálunk be, emiatt csökken a T 3101 kolonna fejgáz 

mennyisége, és a D 3101-ben nem lesz elegendı folyadék a két kolonna refluxához. A 

hımérséklet csökkenésénél ellentétes folyamat játszódik le, nı a szint a D 3101 tartályban, és 

emiatt feleslegesen sok refluxot kell feladnunk a kolonnákra. A T 3121 kolonnára a refluxot a 

P 3121 A/B szivattyúval, a T 3101 kolonnára a P 3101 A/B szivattyúval adhatjuk fel. 

A T 3121 kolonna betáp hıfokát úgy kell beállítanunk (~-25oC-ra), hogy a szükséges reflux 

mennyiség feladása mellett a D 3101 reflux tartály szintje közel állandó (Ha csökken a szint a 

reflux tartályban, csökkenteni kell a betáp hımérsékletet, ha emelkedik a szint emelni kell a 

hıfokot.) A T 3101 kolonna fenéktermékének C2 mentesítését a kolonna üsthöz kapcsolt  E 

3101 A/B/C  kiforralók biztosítják. A főtés a kiforralók csıközi terében kondenzálódó 2,6 

bar-os gızzel történik, a gız szabályzását mennyiségszabályzó végzi a kolonna 11. 

tányérjának hımérséklete alapján, kaszkád-kapcsolásban. A gız mennyiségszabályzóhoz 

minimum relén keresztül egy nyomás szabályzó is kapcsolódik. Ennek feladata az, hogy a 

kolonna nyomását egy beállított maximális értéken lehatárolja. A kolonna fenéktermékét a 

kiforralók alsó részébıl vezetjük el, a kolonna üstjében az állandó folyadékszintet szabályzó 

biztosítja. 

A kolonna fenékrészében a nagyobb szénatomszámú vegyületek jelenléte és a magasabb 

hımérséklet miatt fennáll a polimerizáció és lerakódás veszélye. Ezért két üzemelı kiforraló 

mellett egy kiforraló, mint tartalék áll rendelkezésre arra az esetre, ha a kiforralókat tisztítani 

kell. A kiforralók elpolimeresedését a csökkenı fenékhıfok és a gız-szabályzószelep nyitott 

állása mellett csökkenı gızmennyiség mutatja. A polimeresedés csökkentésére inhibitort 

adagolunk. Kezelési hibák elkerülésére a kiforralók kolonna és gızoldali tolózárai egymással 
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kényszerkapcsolatban vannak úgy, hogy a gız tolózár csak akkor nyitható, ha a kolonna felé a 

tolózár nyitott állapotban van. 

Acetilénmentesítés 

A benzinbontás során az etilén mellett kb. 0,5 tf%-nyi acetilén is keletkezik, amely az etilén 

termékben megjelenve a felhasználás során káros. Az etilén és acetilén közel azonos 

forráspontja miatt az acetilén desztillációs úton történı leválasztása nem gazdaságos, ezért az 

acetilént kémiai reakció útján hidrogén jelenlétében etilénné, illetve etánná alakítjuk át. A 

reakció katalizátoron játszódik le, amely a reaktor csöveiben van elhelyezve, a csıközi térben 

metilalkohol elpárologtatásával vonjuk el a reakció során felszabaduló hıt. A reaktor 

köpenyoldala a D 3201 tartállyal és az E 3204 hőtıvel zárt egységet alkot. Az elpárolgott 

metanol az E 3204 hőtıben cseppfolyósodik és a D 3201 tartályon keresztül ismét a 

reaktorhoz folyik vissza. 

A metanol párolgási hıfokát és ezzel a reaktor hőtését a metanol nyomásának beállításával, a 

vizes hőtı vízmennyiségének szabályozásával tartjuk a szükséges hıfokkülönbségnek 

megfelelı szinten. A hőtıben a szükséges vízsebesség biztosítására a metanol gızhöz 

kismennyiségő nitrogént adunk. 

A reakció megindulásához szükséges belépı hımérsékletet az E 3201 és E 3202 ellenáramú 

hıcserélıkkel és az E 3203 gızfőtéső elımelegítıvel biztosítjuk. A reaktor belépı hıfokát a 

hıcserélıket és az elımelegítıt megkerülı hideg gáz bekeverésével szabályozzuk. Ha a 

szabályzó lezárna, az elımelegítıre megfelelı mennyiségő gızt adunk, hogy a belépı hıfok 

stabilan tartható legyen. 

A reaktorban az etilén és hidrogén jelenléte lehetıséget ad arra, hogy az etilén etánná 

hidrogénezıdjön. Ez a reakció az acetilén hidrogénezés hıfokánál kissé magasabb hıfokon 

indul meg. Az etilén nagy mennyisége miatt olyan mennyiségő hı fejlıdik, ami a reaktor 

hımérsékletét ugrásszerően megemeli és végsı soron a reaktor felrobbanásához is vezethet. 

Ezért a belépı hımérsékletet és a hıfokkülönbséget igen pontosan kell szabályozni. 

Amennyiben a kilépı hımérséklet mégis emelkedik, egy hıfokkapcsoló kerülıszelep 

lezárásával üzembe helyezi az E 3205 pótlólagos metanolos hőtıt, ami a gáz visszahőtésével 

megakadályozza, hogy az ellenáramú hıcserélıkben a gáz túlmelegedjen. Ha a hımérséklet 

tovább emelkedik, automata reteszrendszer a reaktort leállítja. 

Az ellenáramú hıcserélıket elhagyva a gáz szeparátoron, majd az A3301 szárítón halad 

keresztül, ahol a hidrogénezésnél keletkezett vízgızt eltávolítják. Regenerálás alatt a szárító 

megkerülhetı. 

Mélyhőtés, hidrogén és metán elválasztás, metán kompresszió 
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Az A 3301 szárítóból érkezı acetilén mentes gázból a T 3301 kolonnában ellenáramban a 

zöld olajat kimossuk. A kolonnába 6 db tányér van beépítve, a mosáshoz szükséges 

folyadékot a P 3301 A/B szivattyúval adjuk fel a D 3302 tartályban összegyőjtött folyadékból 

mennyiségszabályzással, a kolonna fejére. A pirogáz a kolonna alján, az 1.tányér alá kerül 

bevezetésre. A kolonna üstjében összegyőlt folyadékot szintszabályzón keresztül a T 3101 

kolonnába adjuk, a T 3121 kolonna fenéktermékével együtt. 

A T 3301 kolonnából távozó (zöldolaj-mentes) gázt az E 3301 -56oC-os etilénes hőtıbe 

vezetjük. A cseppfolyósodott (fıleg etilént tartalmazó) folyadékot a D 3302 szeparátorban 

leválasztjuk, a gáz áthalad az E 3302 hıcserélın, ahol a visszavezetett áramok hőtik, ezután 

az E 3303 hőtıben, -80oC-os hőtıköri etilén tovább hőti. A cseppfolyósodott anyag a D 3303 

szeparátorban leválik, a gázt az E 3304 -100oC-os etilénes hőtıben tovább hőtjük, a D 3304 

szeparátorban választjuk el a cseppfolyósodott részt. 

A D 3304-bıl távozó gáz fázis feldolgozására két lehetıségünk van. Normál üzemben a 

gázfázist a T 3321 kolonna 1. tányérja alá adjuk be. A kolonna 12 db tányért tartalmaz. 

Refluxként cseppfolyós metánt adunk a kolonna fejére a D 3321 tartályból. A reflux 

mennyiségét úgy szabályozzuk, hogy a kolonna fejgáza C2-mentes legyen. A kolonna fejgázát 

az E 3321 A és E 3321 B hıcserélıkben lehőtjük és a D 3305 szeparátorba vezetjük. A 

szeparátorból távozó gáz képezi a hidrogén frakciót, a folyadékot (amely zömmel cseppfolyós 

metán) három részre osztjuk. Egy részét mennyiség szabályzással u.n. RF. gázként 

visszafúvatjuk az E 3321 B, illetve a többi ellenáramú hıcserélın keresztül a rendszer elejére 

(a D 2001-be). A folyadék fázis másik részét a T 3401 kolonnára adjuk fel refluxként, ennek 

mennyiségét a kolonna terheléstıl függıen állítjuk be. A cseppfolyós metán harmadik részét 

(a többletet) ellenáramú hıcserélıkön keresztül a főtıhálózatba adjuk. Ezt az anyagáramot, az 

RF visszafúvatást, valamint a hidrogén frakció hidegenergiáját használjuk fel az E 3321 A 

hıcserélıben a T 3321 kolonna fejgázának lehőtésére és részleges cseppfolyósítására. A 

hidrogén frakció tisztaságának biztosításhoz -145oC-os hımérsékletet kell biztosítanunk, ezért 

fontos paraméter az ellenáramú hıcserélıkbe, és ezen keresztül a főtıhálózatba adott metán 

mennyisége is, amelynek szabályzója a D 3305 tartály szintszabályzójával kaszkád 

kapcsolatban üzemel. Az E 3321 A hıcserélıbe a szükséges hidegenergia biztosításhoz, 

mennyiségszabályzón keresztül, cseppfolyós metánt adunk pótlólagosan a D 3321 

cseppfolyós metán tartályból. (A főtıhálózatba adott metánágba.) A jobb hıátadás 

elısegítésére az E 3321A hıcserélı elıtt mennyiségszabályzón keresztül ~200 kg/h hidrogén 

gázt fúvatunk a metán ágba. 
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Egy választó kapcsoló segítségével választhatjuk ki azt a mennyiségszabályzót, amelyet a D 

3305 tartály szintszabályzójával kaszkádba kapcsolunk. A T 3401 kolonna reflux szabályzót 

vagy a főtıhálózatba adott metán mennyiségszabályzót kapcsolhatjuk a szintszabályzóval 

kaszkádba, üzemmenettıl függıen. A T 3321 kolonna fenéktermékét a D 3304 szeparátor 

folyadékfázisával együtt a T 3401 metán kolonna 31. tányérjára tápláljuk be. A kolonna 25. 

tányérjára kerül betáplálásra a D 3302 szeparátor folyadék fázisa, a 28. tányérra a D 3303 

szeparátor folyadék fázisa is. (A T 3401 kolonnába eredetileg 42 db tányér került beépítésre, 

az 1999.évi intenzifikálás során  3-13, valamint 15- 24 tálcák helyére töltet lett berakva a 

kolonna teljesítményének növelése érdekében.) 

A kolonna fejterméke metán, amely az E 3322 hıcserélın áthaladva felmelegszik (-121oC-ról 

~-5 oC-ra). Ezt a metánt komprimáljuk a C 3321 metánkompresszorral 34 bar-ra, a 

komprimált gázt az E 3323 hőtıvizes hőtıben lehőtjük, majd az E 3322 ellenáramú 

hıcserélıben cseppfolyósítjuk. Az E 3322 hıcserélıben hőtıközegként a T 3401 kolonna 

fejgázán kívül az E 3321 hıcserélıbıl érkezı metán, RF és hidrogén anyagáramokat 

használjuk. A hıcserélıben a hidegenergia mérlegének kiegyenlítésére -100oC-os hőtıköri 

etilént párologtatunk el szint és hıfokkülönbség szabályzással. A hőtıköri etilén szabályzók 

minimum relés kapcsolatban vannak egymással, 10oC-nál kisebb hıfokkülönbség esetén a 

hıfokkülönbség szabályzó automatikusan átveszi a szabályzást (így biztosítható, hogy a 

hıcserélıben az etilén teljes mennyisége elpárologjon, és ne kerülhessen cseppfolyós etilén a 

kompresszorra). A cseppfolyós metánt a D 3321 tartályban győjtjük össze. A nem 

cseppfolyósodott gázokat a tartályból a nyomásszabályzóval az E 3322 hıcserélı elıtti metán 

ágba fúvatjuk le. Ezzel a nyomásszabályzóval szabályozhatjuk a D 3321 tartály - és ezzel 

együtt a C 3321 kompresszor - nyomását is. A D 3321-bıl a cseppfolyós metánt két célra 

használjuk. A teljes mennyiség ~2/3 részét mennyiségszabályzón keresztül a T 3321 kolonna 

fejére adjuk fel refluxként. A maradék ~1/3 részt, szintén mennyiségszabályzással az E 3321 

A hıcserélıre vezetjük, ahol elpárologva a T 3321 kolonna fejgázát hőtjük vele (a hőtıben a   

D 3305-bıl érkezı metán ágba kerül ez az anyagáram bekeverésre.) 

A D 3321 tartályban az állandó szintet szintszabályzással biztosítjuk, ez a szabályzó kaszkád 

kapcsolatban van egy mennyiségszabályzóval, amely a T 3401 kolonnából érkezı fejgáznak 

azt a részét, amelyre a metános hőtıkörben nincs szükségünk az E 3322 hıcserélı elıtt a 

metán-ágba lefúvatja. (Ez azt jelenti, hogy ha nı a szint a D 3321-ben, nı a lefúvatott metán 

mennyiség, ha csökken a szint, akkor pedig zár a lefújt gáz szabályzó.) 

A T 3401 kolonna fenékterméke tiszta C2-frakció. A kolonna kiforralóinak főtése az etilén 

kompresszortól érkezı meleg etilén gázzal történik. A kolonna fenéktermék szintjét egy 
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osztott tartományú szabályzó tartja állandó értéken. A szabályzó két szelepet mőködtet. Ha nı 

a szint a kolonnában az egyik szabályzó szelep nyit és ezzel annyi C2-t vezetünk az E 3102 

hıcserélıbe, amennyit egy minimum relén keresztül a hıcserélı szint szabályzója megenged. 

Ha tovább nı a szint a szabályzó nyitja a másik szelepet, ezáltal közvetlenül folyékony C2-

frakció kerül a T 3801 kolonnába bevezetésre. (A T 3801 kolonna mőködése szempontjából 

az az elınyös, ha a kolonna folyadék betápja minimális) 

A metán kolonna fenékhıfok szabályzása a kolonna üstbıl gázalakban elvezetett C2-frakció 

mennyiségének beállításával történik, a 19. tányér hıfoka szerint. A C2-frakciónak a kolonna 

után el kell érnie a végterméknél megkívánt tisztaságot metánra vonatkoztatva. Ha a tisztaság 

nem megfelelı a T 3801 betápja a vezénylıterembıl lezárható és a C2-frakció 

nyomásszabályzón keresztül a fáklyára jut. 

A C 3321 metánkompresszor üzemzavara, vagy meghibásodása esetén a mélyhőtés 

üzemeltethetı a T 3321 kolonna és a cseppfolyós metán hőtıkör nélkül is, egy a tényleges 

kapacitásnál alacsonyabb szinten. (Ekkor az Olefingyár kb. 80%-os terheléssel tud mőködni.) 

A D 3304 szeparátorig a pirogáz útja azonos az elızıekben leírtakkal. 

A D 3304-bıl kilépı gázfázis az E 3305 ellenáramú hıcserélın keresztül az E 3306 véggáz 

hőtıbe jut. Az E 3305 után cseppfolyósodott részt a hőtı aljáról a D 3306 szeparátorba 

vezetjük, ennek a folyadéknak egy része biztosítja az E 3306-hoz szükséges hidegenergiát. Az 

E 3306 hőtıbıl -145oC kilépı anyagáramot a D 3305 szeparátorban választjuk szét. A 

szeparátor gáz fázisa képezi a hidrogén frakciót, amelynek hidegenergiáját elsıként az E 3306 

hıcserélıben hasznosítjuk. A D 3305-ben összegyőjtött kondenzátum egy részét szintén 

visszavezetjük az E 3306 hıcserélıbe, a szükséges hidegenergia biztosítása céljából. 

A D 3305-bıl a kondenzátum másik részét a T 3401-be adjuk fel szintszabályzó segítségével, 

refluxként. Az E 3306-ból kilépı hideg-energiát átadó anyagáramokat az E 3305-ben 

használjuk fel hőtésre. Az E 3305-ben használjuk hőtésre a T 3401 fejgázát is. Az E 3305 

elıtti RF ágba adjuk a D 3304-bıl a kondenzátum egy részét is a szükséges hőtés 

biztosítására. 

A D 3302, D 3303, D 3304, D 3306 szeparátorokban összegyőjtött folyadékot 

szintszabályozással a T 3401-be tápláljuk be és választjuk szét. A D 3304 gázfázisának útját, 

valamint a hidegenergiát biztosító anyagáramok áramlási irányát kézi szabályzókkal (HC) 

tudjuk átváltani az “új”, illetve a “régi” mélyhőtés felé. A T 3401 fejgázának áramlási irányát 

két nyomásszabályzóval állítjuk be. Normál üzemmenetben (a metánkompresszor üzemelése 

esetén) az egyik nyomásszabályzóval beállítjuk a gáz áramlási irányát a C 3321 felé. A másik 

nyomásszabályzó alapjelét 0,5 bar-ral magasabbra állítjuk, és automata állásba kapcsoljuk. Ha 
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leáll a metánkompresszor és megnövekszik a rendszer nyomása a másik szabályzó nyit és 

ezzel a T 3401 fejgáza az E 3305 hıcserélı felé áramlik. Ekkor, ha a C 3321 gyors 

visszaindítására nincs lehetıség, át kell váltani a D 3304 gázfázis, valamint a H2 és RF 

áramok útját is és a szükséges mértékig csökkenteni kell a gyár terhelését. 

Normál üzemmenet esetén az E 3305, E 3306 hıcserélıkben nincs áramlás, ezért a hıcserélık 

hidegen tartása céljából kb. 300 kg/óra metánt vezetünk az RF vezetékbe az E 3306 elıtt. 

Az E 3305-bıl kilépı H2, CH4 és RF anyagáramok hidegenergiáját tovább hasznosítjuk az E 

3302-ben, illetve az elıhőtés ellenáramú hıcserélıiben. Az E 3305 utáni vezetékbe 

csatlakoznak be az E 3322 hıcserélı H2, CH4 és RF vezetékei is. 

Az elıhőtés hıcserélıi után a metán a főtıgáz rendszerbe jut, a visszafúvatás szeparátoron 

keresztül a pirogáz rendszerbe, a hidrogén pedig az elosztó hálózatba kerül. A felmelegedett 

hidrogén ágban lévı nyomásszabályzó tartja a pirogáz kompresszor V. fokozatának és a 

hőtırendszernek a nyomását. A hidrogén nyomását két szabályzóval tartjuk állandó értéken. 

Az egyik szabályzó minimum relén keresztül kapcsolatban van a 63-as rendszer mennyiség 

szabályzójával. Ez azt jelenti, hogy a hidrogén felesleget az R 6301 reaktorra adjuk, amíg a 

mennyiség szabályzó le nem határolja. A másik nyomásszabályzó alapjelét 0,1 bar-ral 

magasabb értékre állítjuk, ha nem szükséges a teljes hidrogén mennyiség az R 6301 

reaktorhoz,ez a szabályzó a felesleget a főtıhálózatba fúvatja le.  

Etilén kolonna 

A megfelelı minıségő C2-frakció a 100 db szitatányérral ellátott T 3801 jelő etilén kolonna 

25. tányérjára lép be, részben cseppfolyós, részben gáz alakban. 

A kolonna szoros egységet alkot az etilénes hőtıkörrel. A kiforralás a hozzácsatolt 8 db 

lemezes hıcserélıbıl álló blokkban meleg etiléngázzal történik, melyet elızıleg az E 4006 és 

E 4026 hıcserélıben a cseppfolyósodás hıfokára lehőtöttünk. A kiforralóban kondenzált 

etilén legnagyobb része áthalad az E 4005 és E 4025 hıcserélın, ahol a kolonna hideg 

fejtermék gázai lehőtik, és ezután a mennyiségszabályzón keresztül feljut a kolonna fejére 

refluxként. A kívánt termék tisztaság eléréséhez pótreflux adható fel a kolonnára az E 4009, E 

4029 hıcserélı utáni közös ágból, mennyiségszabályzón keresztül. 

A T 3801 fejterméke specifikációnak megfelelı tisztaságú etilén, a fenékterméke pedig kis 

etiléntartalmú etán. Az etilén gáz áthalad az E 4005 és E 4025 hıcserélın, ahol lehőti a reflux 

áramot, majd a kiforralók felé menı meleg etilén gáz árammal szemben felmelegszik és az 

etilén kompresszorra jut. A cseppfolyós etán az E 3005 pirogáz hőtıben elpárolog, az E 3003, 

majd az E 3001 hıcserélıkben felmelegszik és az etán bontókemencébe jut. 

Etilénes hőtıkör 
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Az etilénes hőtıkör a C 4001 kompresszorral hármas szerepet lát el: biztosítja a 

mélyhımérséklető egység hidegenergia szükségletének egy részét, ellátja az etilén kolonna 

mőködéséhez szükséges feladatokat, és biztosítja az etilén termék elszállítását a megkívánt 

nyomáson. A hőtıkör mőködtetı egysége egy négyfokozatú turbókompresszor, melyet 

ellennyomásos gızturbina hajt meg. 

A kompresszor I. fokozatára érkezik az 1,2 bar nyomású és -100oC-on elpárolgó etilén gáz, 

miután áthaladt az E 4010 jelő hıcserélın, ahol a meleg cseppfolyós etilén felmelegíti, 

hozzáadódik az E 4805 etilén hőtıbıl érkezı gáz. Az I. fokozat után a gáz II. fokozatba lép, 

ahol csatlakozik hozzá a -80oC-on és 3,0 bar-on elpárolgó etilén, mely az E 4009, E 4029, E 

4026 és E 4007 hıcserélıkben melegszik fel. A II. fokozati nyomóvezetékbıl van leágazás az 

LDPE-I. felé etilén kiadásra. A -56oC-on és 8 bar-on elpárolgó etilén egyesül az etilén 

kolonna fejtermékével, áthalad az E 4005 és E 4025, E 4006 és E 4026 hıcserélıkön, ahol 

felmelegszik és a kompresszor II. fokozatából kilépı lehőtött gázzal együtt lép be a III. 

fokozatra. A 18 bar nyomáson kilépı etilén a vizes hőtı után egy termék és egy cirkulációs 

ágra oszlik. 

A termékként megjelenı etilén egy része 18 bar-on beadásra kerül az LDPE-II.-t, a HDPE-II-t 

és a PP-III., PP-IV.-et ellátó vezetékekbe, valamint lehetıség van a BC Rt. távvezetékbe 

történı beadásra is. A kompresszor IV. fokozatáról, 40 bar-ra komprimálva az etilént, a 

HDPE-I, a BC Rt. távvezeték, illetve a kalusi távvezeték felé adhatjuk ki. 

A cirkulációs etilén egy része áthalad az E 4007 hıcserélın és az E 4008 és E 4028 hőtıben a 

szükségletnek megfelelıen cseppfolyósodik és a D 4003-ba kerül. A hőtıközeg a hőtıköri 

propilén, amely -40oC-on párolog el. A cirkulációs etilén másik része a T 3401 és T 3801 

kolonnák kiforralóiba kerül. 

A D 4003-ban cseppfolyósodott, valamint a metán és etilén kolonna (T 3401 és T 3801) 

kiforralójából elvett etilén mennyiségszabályzókon keresztül az E 4009 és E 4029 hıcserélın 

halad át, ahol tovább hől és a D 4001 győjtıtartályba győlik össze. Innen történik az etilénes 

hőtık cseppfolyós anyaggal való ellátása, melyet a hőtı szintjének megfelelıen 

távmőködtetéses szeleppel lehet beállítani. Az etilén kompresszor I., II., III. fokozatai by-pass 

nyomásszabályzókkal vannak felszerelve, melyek egyúttal biztosítják a minimális 

szállítómennyiséget is. A IV. fokozat minimális szállítómennyiségét független 

mennyiségszabályzó biztosítja. Az etilénes hőtıkör és etilén kolonna szabályozása az alábbiak 

szerint történik: 
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A -100oC és -80oC-os hıfokszintő hőtık megfelelı hőtıteljesítményét a kompresszor 

nyomásszabályzói biztosítják. A kompresszor teljesítménye egyrészt a hidraulikával mőködı 

fordulatszám szabályzójával, másrészt a fokozatok mennyiségszabályzóival szabályozható. 

Az etilén kolonna nyomását a kompresszor III. fokozati szívónyomása határozza meg. A 

kolonna kiforralását a kiforralóban cseppfolyósodott anyag egy részének elvételével 

szabályozhatjuk, amely mennyiségszabályzón keresztül a D 4001 tartályba folyik, 

megnövekedett elvétel csökkenti a kiforralóban az etilén szintjét, ezzel nagyobb felület válik 

szabaddá a kondenzáció számára, ezáltal a kiforraló főtıteljesítménye növekszik. 

A megfelelı mennyiségő reflux feladásáról két mennyiségszabályzó gondoskodik, az egyik  a 

kiforralásnak megfelelıen túlhőtött etilént ad a fejre refluxként, a másik (az u.n. pótreflux 

szabályzó) az E 4009, E 4029 utáni közös ágból elvéve adja fel a szükséges mennyiséget. 

A metán kolonna kiforralásához szükséges mennyiséget független mennyiségszabályzó 

szabályozza. Az egész rendszer nyomását, azaz a III. fokozati nyomást, az E 4008 és E 4028 

hőtıben történı kondenzáltatással lehet szabályozni, amelyet mennyiségszabályzó tart állandó 

értéken. Az etilén hőtıkör maximálisan kb. 10-12 t/h cseppfolyós etilén terméket tud 

elıállítani a –56, -80 és –100 C-on üzemelı etilénes hőtık ellátása mellett, a többit gáz 

alakban kell elszállítani. A kiadás a már korábban említett három nyomásszinten történik. 

Az LDPE-I. ellátása 3 bar-on történik mennyiség-nyomás kaszkád szabályzóval, amely 

egyúttal - alacsony nyomás esetén - a cseppfolyós etilén tárolóból, a C 4001 IV. fokozatáról, 

valamint az Ukrajnából importált etilénbıl történı kiadás szabályozását is ellátja. 

A 18 bar-os termék kiadását a BorsodChem Rt. részére mennyiségszabályzó tartja állandó 

értéken. (A BC Rt. ellátása abban az esetben történhet a 18 bar-os nyomásszinten, ha az 

átadott etilén mennyisége 13 t/h alatt van.) 

Az LDPE-II. felé nyomásszabályzással történik az etilénszolgáltatás. A HDPE-II felé átadott 

etilént mennyiségszabályzó tartja állandó értéken. A 18 bar-os rendszerbe lehetıség van a 

Kalusból (Ukrajna) érkezı etilén bevételére a fogyasztók felé átadás céljából. 

A HDPE-I ellátása 40 bar-os nyomásfokozatú etilénnel történik, nyomásszabályzó 

segítségével. A 40 bar-os rendszerbıl lehetıség van etilén kiadására a kalusi távvezetékbe 

mennyiség szabályozással.  

Ha a 40 vagy 18 bar-os kiadást valamilyen külsı okból meg kell szüntetni, a nyomás az 

etilénes kompresszoron emelkedik, mert a propilénes hőtı a teljes termékmennyiséget nem 

tudja cseppfolyósítani. Ebben az esetben egy nyomásszabályzó az etilén többletet a fáklyára 

fúvatja le. Lehetıség van az etilén fölöslegnek a kalusi távvezetékbe való betáplálására is. 
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Az etilén kolonna fejtermék tisztaságát a fejgázvezetékben elhelyezett process kromatográffal 

ellenırizzük. Ha itt az etán tartalom növekszik, a reflux-mennyiséget növelni kell. 

Ha a termék a kolonna kilépı vezetékén elhelyezett elemzı alapján metánnal, vagy etánnal 

szennyezett, a kiadásokat meg kell szüntetni, a kolonna és a 18 bar-os etilén nyomását a 

fáklya felé kell szabályozni. 

Propilénes hőtıkör 

A propilénes hőtıkör zárt hőtıkör. A hőtıközeg az üzemben termelt propilén. 

Elsı alkalommal a termékelıírásoknak megfelelı propilénnel kell feltölteni. Utántöltésre és a 

veszteségek pótlására termék propilént vezetünk az E 5606 vizes hőtın keresztül a D 4101 

győjtıtartályba. A hőtıközeg sőrítése a C 4101 háromfokozatú turbókompresszorral történik 

A kompresszor meghajtására kondenzációs turbina szolgál, amely 24 bar-os gızzel mőködik. 

Mindhárom fokozat szívóoldalán van egy cseppfogó-győjtıtartály (D 4102, D 4103, D 4104). 

A harmadik fokozatban 16,5 bar nyomásra sőrített 75 oC-os propilén az E 4101 ABCD vizes 

hőtıkben kondenzálódik és a D 4101 győjtıtartályba folyik. 

A D 4101 tartályból a propilént a fogyasztók felé történı elosztás elıtt az E 4122 propilén 

túlhőtıben hőtıvízzel túlhőtjük. Ezáltal a flash részt a +5oC-os fogyasztók elıtt és a D 4102-

ben csökkentjük, és a kompresszor III. fokozatát tehermentesítjük. 

Az E 3002, E 5521 és E 6305 +5oC-os fogyasztók a hőtıközeget a szintszabályzójukon 

keresztül az E 4122 propilén túlhőtı után a D 4101 győjtıtartályból kapják és az 

elpárologtatott propilén a D 4102 győjtıtartályba kerül, ahol leválnak az elvitt 

folyadékcseppek. A D 4101 tartályból jövı propilén többi része az E 4102 hıcserélıben lehől, 

ezután a D 4102 szintjétıl függı mennyiségben beadjuk a D 4102 győjtıtartályba. A D 4102 

tartályból a gáz halmazállapotú propilént a kompresszor III. fokozata szívja el 6,8 bar 

nyomáson a II. fokozattól érkezı propilénnel együtt. 

A D 4102 tartályból jövı cseppfolyós propilén egy részét az E 3004 hıcserélıben 

elpárologtatjuk -20 oC-on, nyomását az ennek megfelelı mintegy 3 bar-ra csökkentve a C 

4101 kompresszor II. fokozatára vezetjük vissza. A betáplált cseppfolyós propilén tartja az E 

3004 szintjét szabályozó szelep segítségével. A többi folyadékot a D 4102 tartályból a D 4103 

tartályba adjuk be a D 4103 szintje szerint. 

A D 4103-ból a gáz a kompresszor II .fokozatához kerül az I. fokozattól érkezı propilénnel 

együtt .A kondenzátum a D 4104 cseppfogó győjtıtartályba jut részben közvetlenül, 

szintszabályozó szelepen keresztül, részben pedig a -40oC hımérsékleten mőködı hőtıkben 

(E 5603, E 4008, D 4002 és E 3005, D 3002) történı elpárologtatás után. A D 4104 

győjtıtartály nyomása 1,25 bar, innen a propilén a kompresszor I. fokozatához jut. 
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A D 4102 és D 4103 szeparátorokban a cseppfolyós propilén elsısorban arra szolgál, hogy a 

megfelelı hőtıket ellássa hőtıközeggel. Ezzel szemben a D 4104-ben lévı folyadéknak 

csupán az a szerepe, hogy lehőtse a szívóhımérsékletre a gázt, amely a III. fokozat 

nyomóoldaláról jön, ha nyit a by-pass szelep. Az E 4102 hıcserélınek az a szerepe, hogy 

megakadályozza a D 4104 túlságos feltöltését, és ezáltal folyadék bejutását a kompresszorba. 

A propilénkompresszor I. fokozatának szívónyomását és a szállítási határmennyiséget az 

alábbiak szerint szabályozzuk: ha csökken a szívónyomás, akkor nyit a by-pass szelep és a III. 

fokozat nyomóoldaláról gáz halmazállapotú propilén áramlik vissza a D 4104 tartályba. 

Ha a szállított mennyiség a határmennyiség alá csökken, akkor a határmennyiség szabályzó 

veszi át a by-pass szelep mőködtetését. 

A második és harmadik fokozat szívónyomását a következı módon szabályozzuk: ha 

valamelyik fokozat szívónyomása csökken, a szabályzó a by-pass szelepet nyitja. Ha a 

szabályozási mőveletek közben a második, vagy harmadik fokozat terhelése a szállítási 

határmennyiség alá csökken, akkor a határmennyiség szabályzó avatkozik be a szabályozási 

körbe, és a szelep nyitásával biztosítja a mennyiséget. A visszavezetések a harmadik 

fokozattól ágaznak le. A harmadik fokozattól jövı túlhevített propiléngázt leágazásokon 

vezetik az egyes szívóoldali szeparátorokhoz, ahol az a folyadékon átbuborékolva telítési 

hımérsékletre hől le. 

C3/C4 elválasztás 

A T 3101 C2/C3 elválasztó kolonna fenéktermékét a T 5001 C3/C4 elválasztó kolonna 8. 

tányérjára adjuk fel. A T 5001 kolonna paraméterei normál üzemben 16,5 bar, fejhımérséklet 

47 oC, fenékhımérséklet 85 oC. 

A T 5001 kolonna alsó része kiegészül a T 5001 A jelő kolonnával és a hozzá tartozó E 5002 

A,D,E,F kiforralókkal. A két kolonna sorba kapcsolva üzemel úgy, hogy a T 5001 folyadékát 

a P 5002 A/B szivattyú a T 5001 A legfelsı tányérjára adja, a T 5001 A fejgáza pedig a T 

5001 üstjébe jut. A kiforralást a T 5001 A kiforralói biztosítják, a szükséges refluxot a T 5001 

kolonna fejgázának részleges cseppfolyósításával (E 5001) a P 5001 A/B szivattyú adja fel a 

D 5001 tartályból a T 5001-re. Hosszabb üzemeletetés alatt a T 5001 A kolonna tányérjai 

polimerizátummal eltömıdnek, ilyenkor a T 5001 A-t le kell állítani, és a T 5001 kiforralását 

az E 5002 B, C kiforralók biztosítják. A kiforralók és a kolonnák polimerrel történı 

elrakódásának csökkentése érdekében inhibitort adagolunk a rendszerbe. A kiforralók főtése 

2,6 bar-os gızzel történik, a kondenzvíz a D 8207 győjtıtartályba jut, ahonnan a P 8207 C/D 

szivattyú adja vissza a kondenzvíz hálózatba. 
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A T 5001 kolonna fejtermékét az E 5001-ben részlegesen cseppfolyósítjuk, és a 

kondenzátumot a D 5001-ben győjtjük. A szeparátorból a gáz fázist hıcserélıkön keresztül, a 

C3 hidrogénezı reaktorba vezetjük. (Ez a hidrogénezés gáz fázisban történik.) 

A D 5001-ben összegyőjtött folyadékot két részre osztjuk. Egy részét a P 5001 A/B 

szivattyúval feladjuk refluxként a T 5001 kolonna fejére, a másik részét a P 5321 A/B 

szivattyúval a folyadékfázisú C3 hidrogénezı reaktorba vezetjük (R 5321). D 5001 tartály 

szintszabályzója a tartályban állandó folyadék szintet tart az E 5001 hıcserélı 

hőtıteljesítményének szabályzásával. 

C3 tisztítás és propilénkinyerés 

A termékspecifikációnak megfelelı tisztaságú propilén elıállítása a következı lépcsıkben 

történik: 

a./ A C3-frakció egy részének metil-acetilén és propadién mentesítése kétlépcsıs gázfázisú 

hidrogénezéssel a másik rész folyadékfázisú hidrogénezése az R 5321 reaktoron. 

b./ A hidrogénezéskor keletkezett polimerek kimosása. 

c./ C3-nál könnyebb szénhidrogének eltávolítása sztrippeléssel. 

d./ Propán-propilén szétválasztás. 

 

Gázfázisú hidrogénezés: 

A C3/C4 szétválasztás D 5001 reflux tartályából érkezı gázhalmazállapotú nyers C3 az E 5301 

ellenáramú hıcserélıben a hidrogénezés elsı fokozatától jövı -részben hidrogénezett- C3-mal 

szemben elımelegszik, majd az E 5302 5 bar-os gızzel üzemelı hıcserélıben éri el a reaktor 

belépı hımérsékletét (50-100 oC). Az E 5302 után a nyers C3 áramhoz mennyisége és 

acetilén-homológ tartalma függvényében egy arányszabályzó segítségével hidrogént 

keverünk. Az elsı reaktorba belépı C3 - H2 keverék hımérsékletét érzékelı mőszer az E 5302 

kondenz-leürítı szelepére, valamint az E 5301 és E 5302 készülékek kerülıjére hat. Ez egy 

osztott szabályozási tartományú szabályzó, amely az elımelegítıben a kondenz elvezetésével 

szabályozza a belépı hıfokot, amennyiben a hıfok emelkedik, a kerülıszeleppel hideg gázt 

ad a reaktor belépéséhez. 

A másodikként kapcsolt reaktorba belépés elıtt keverjük a gázhoz az arányszabályzóval 

adagolt hidrogén maradékát, ez kb. egyharmada az összmennyiségnek. A belépı hımérséklet 

szabályozása az E 5303 kerülıvezetékének segítségével történik. A hidrogénezett C3 90-140 
oC-on lép ki a másodikként kapcsolt reaktorból, áthalad az E 5303 hıcserélın, és 66 oC-ra 

lehőlve a polimer mosó oszlopba kerül. 
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A hidrogénezı reaktorokat reteszrendszer védi a szabályozhatatlan hımérsékletemelkedés 

ellen. Ebbıl a célból a katalizátor-ágyban (négy helyen) és a kilépı vezetéken hıérzékelık 

vannak elhelyezve, amelyek hıfokkapcsolók segítségével szükség esetén elzárják a 

reaktorhoz vezetett hidrogén útját. 

Az E 5303-ból kilépı hidrogénezett C3-frakció a T 5401 polimer mosó oszlopba jut, a 

hidrogénezés során keletkezett nagyobb mólsúlyú vegyületek eltávolítása céljából. Mosó 

folyadékként a D 5501-ben kondenzált polimer mentes C3 szolgál, ezt a P 5402 A/B 

centrifugál szivattyú adja fel a T 5401 fejére, a kolonna szint állandó értéken tartásával. A 

mosóoszlop fejhımérséklete 43 oC, a nyomás 15 bar. A 8 db harangtányéron történik a 

polimerizálódott vegyületek kimosása, a fenékrıl egy állandó mennyiség fojtótárcsán 

keresztül a D 2008 győjtı tartályba jut. A polimer-mentes C3-frakció az E 5501 

kondenzátorban cseppfolyósodik, a folyadék a D 5501-ben győlik össze. A D 5501 nyomását 

az E 5501-re menı hőtıvíz mennyisége szabályozza. Ez a kondenzációs nyomás szabja meg a 

C3/C4 elválasztás és a C3 hidrogénezés nyomását. 

Folyadékfázisú hidrogénezés 

A cseppfolyós nyers C3-frakció egy részét a D 5001-bıl a P5321 A/B szivattyúk segítségével 

betápláljuk az R 5321 reaktorba. Ezt a betáp áramot a reaktor elıtt a D 5321 tartályból 

visszacirkuláltatott, már hidrogénezett C3-frakcióval és hidrogénnel összekeverjük. Mindkét 

anyagáramot egy-egy mennyiségszabályzóval állítjuk be. 

A közös anyagáram képezi az R 5321 reaktor betápját. A reaktorban a katalizátor felületén 

lejátszódik az acetilén és dién-származékok szelektív hidrogénezése, amelynek reakció hıje a 

betáp részbeni elpárolgását okozza. 

Az elpárolgás mértékét a cirkuláltatott már hidrogénezett C3-frakció mennyiségével 

szabályozzuk, így állítjuk be a reaktor hıfokát és minimalizáljuk a propilén hidrogénezését. 

A reaktorból kilépı, részben gázfázisú, hidrogénezett C3-at az E 5321 vizes hőtıben lehőtjük, 

majd a D 5321 tartályban összegyőjtjük. A vizes hőtı utáni anyagáram hıfokát egy szabályzó 

tartja, amely a hőtıre menı hőtıvíz mennyiségét szabályozza. 

A D 5321 tartály nyomását egy osztott tartományú nyomásszabályzóval tartjuk 18 bar 

nyomáson. A nyomásszabályzó a nyomás emelkedése esetén gázt fúvat le, a T 5501 

kolonnába, a nyomás csökkenése esetén pedig nyitja a hidrogén vezetéken lévı szelepet és 

így állítja be a szükséges nyomásértéket. Normál üzemvitel esetén a T 5501-be lefúvatott gáz 

mennyiség minimális. 
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A D 5321 tartály folyadékfázisát két részre osztjuk Az egyik anyagáramot a P 5322 A/B 

cirkuláltató szivattyúkkal a reaktorba belépı friss betáphoz keverjük, a másik anyagáramot a 

tartály szint függvényében a T 5501 kolonnába tápláljuk be. 

A reaktor mőködését a reaktor teljes hosszában elhelyezett hımérık segítségével 

ellenırizzük. Ezen hımérık mindegyike két hıérzékelıvel van ellátva. Az egyiket a 

hımérséklet-méréshez, a másikat a jelzéshez és a reaktor leállításához (reteszkör) használjuk. 

Ha a hıérzékelık valamelyike (8 db van elhelyezve a reaktorban) eléri a leállítási értéket, a 

reteszrendszer automatikusan kizárja a reaktorból a nyers C3 és hidrogén betápot. 

A reaktorból kilépı anyagáramban is van hımérséklet-mérés (szintén két érzékelıvel), 

amelynek feladata azonos a reaktorban lévı hımérsékletmérésekkel. Ha a reteszkör kizárta a 

reaktor nyers C3 és hidrogén betápját a cirkuláltatott mennyiség megemelésével hőtjük vissza 

a reaktort. 

C3 sztrippelés 

A D 5501-bıl, illetve a D 5321-bıl a cseppfolyós C3 szintszabályzással jut a T 5501 C3 

sztrippelı oszlop tetejére, ugyanide kerülnek D 5501-ben nem cseppfolyósodott gázok és a D 

5321-bıl lefúvatott gázfázis is. A T 5501 kolonna belsejében fém győrőkbıl álló töltet van 

elhelyezve. A T 5501 jelő oszlopban történik a reakció során el nem használt hidrogén és a 

hidrogénnel bevitt metán kihajtása. A C3 gızök visszatartását a + 5oC-os hőtıköri propilénnel 

üzemelı beépített fejkondenzátor biztosítja (E 5521), a kolonnából távozó gız hımérséklete + 

10oC, nyomása 12,5 bar, ennek megfelelıen ez az áram nyomásszabályzón keresztül a 

kompresszor negyedik fokozatára kerül vissza. Az oszlop üstjének főtése a beépített E 5522 

segítségével, 5 bar-os gızzel történik. Az üsthımérséklet 37 oC. 

Propán -propilén szétválasztás 

A propán-propilén frakció a T 5501 oszlop aljáról szintszabályozás mellett a P 5501 A/B 

kétfokozatú centrifugál szivattyú segítségével a T 5601 elválasztó oszlopra jut. A 

nagytisztaságú propilén elıállítása kétoszlopos eljárással, a kolonnák különbözı nyomáson 

való üzemeltetésével történik. 

A szétválasztandó C3 elegy elıször a 23,5 bar-on üzemelı T 5601 oszlopba kerül. Ennek a 

kolonnának a fejterméke összetételében megfelel a propilén tisztasági követelményeknek, de 

mennyiségileg annak kb. 60 %-a. A kolonna fejhımérséklete 54,3 oC, a szitatányérok száma 

170. A fenékhımérséklete 56,7 oC, a kiforralást az E 5602/A-B kiforralókban a Pirolízis 

Üzembıl érkezı meleg cirkulációs víz biztosítja. Az E 5602/C 2,6 bar-os gızzel 

üzemeltethetı. Ezt a kiforralót elsısorban induláskor használjuk, folyamatos üzemben 

minimális gızmennyiséggel üzemel. 
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A T 5601 propilénben gazdag fenékterméke képezi a 16 bar-on üzemelı T 5602 betáplálást. 

Ennek fejterméke ismét terméktisztaságú propilén, fejhıfok 36 oC, a szitatányérok száma 180. 

A kolonna fenékterméke propán, az üst hımérséklete  47 oC. A főtést az E 5605/A-B lemezes 

hıcserélıkben kondenzáló propilén  (a T 5601 fejterméke) szolgáltatja. A T 5602 fejtermék 

kondenzátorai (E 5601/A-C) vizes hőtéssel üzemelnek. 

Mindkét kolonna üzemeltetésének jellegzetes vonása a nyomásszabályozás “meleg gáz” 

visszavezetéssel. Ennek lényege a következı: a T 5601 fejérıl távozó gázáram egy 

nyomásszabályzón keresztül összeköttetésben van a D 5601 reflux tartály gázterével. A 

szabályzó szelep határozza meg a D 5601 reflux tartály és az E 5605/A-B kiforralókban 

kialakuló folyadékszintet is.(A D 5601-ben a termékkiadás változtatásával egy szintszabályzó 

állandó szintet tart.) 

Ha a T 5601 nyomása nı, a szabályzószelep zár, ami lecsökkenti az E 5605 szintjét, és a 

megnövelt hıátadó felület következtében létrejövı intenzívebb kondenzáció a kolonna 

nyomáscsökkenésének irányába hat. Ha a nyomás a kolonnában csökkenne, a szabályzószelep 

nyit, ami maga után vonja az E 5605 szintjének emelkedését, ami a kolonna nyomásának 

emelkedését eredményezi. 

Ha a kolonna gızoldalról túlterhelıdik, az üst nyomása megemelkedik, akkor mőködésbe lép 

egy másik szabályzókör. Ennek nyomásérzékelıje a kolonna alsó részében van, beavatkozó 

szerve pedig az E 5602 kiforralókra menı kvencsvíz, illetve gız mennyiségét változtatja. 

A T 5602 nyomásszabályzása ugyanúgy történik, mint a T 5601-nél. Ha a “meleg gáz” 

visszavezetés a kolonna nyomását nem tudja tartani, beavatkozik a másik szabályzókör, ami a 

nyomást a kolonna alsó részén érzékeli, rendelkezı jele pedig a T 5601 nyomásszabályzó 

szelepére hatva változtatja az E 5605 kiforralókban a kolonna főtését. A T 5601 refluxát - 

mennyiségszabályzás mellett - a P 5602 A/B, a T 5602 refluxát - szintén 

mennyiségszabályozással - P 5601 A/B centrifugálszivattyú biztosítja. 

Az E 5601 és E 5605 kondenzátorokban és a D 5601-D 5602 tartályokban felgyülemlı inert 

gázok lefúvatására kézi szelepek szolgálnak, ezekkel a 23,5 bar-os nyomásról a C3 sztrippelı 

oszlopba, a 16 bar-os nyomásról pedig a kompresszor negyedik fokozata elé lehet 

visszafúvatni. A kiadott termékmennyiséggel történik a D 5601 és D 5602 szintszabályozása. 

A P 5602 A/B szivattyú által szállított termékáram keresztülhalad az E 5606 vizes hőtın, 

ezután egyesül a D 5601-tıl jövı termékárammal. A közös termékágból ágazik le a propilénes 

hőtıkör feltöltésére szolgáló (kézi szeleppel ellátott) vezeték. 

A termék propilént a polipropilén gyárak felé továbbítjuk. A fölösleg az E 5603 utóhőtıben 

hőtıköri propilénnel -35oC-ra lehőtve a tárolótartályba jut. A propán az E 5604 gızös 
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elımelegítın keresztül visszatér repirolízisre, vagy azt a hıcserélı elıtti elágazáson a 

főtıhálózatba lehet adni az E 8401 elpárologtatón keresztül. 

C4/C5 szétválasztás 

A C3/C4 elválasztó kolonna fenéktermékét a T 6001 C4/C5 szétválasztó kolonna 24. tányérjára 

adjuk fel. A T 6001 oszlop paraméterei normál üzemben 3,5 bar, fejhımérséklet 36oC, 

fenékhımérséklet 90oC. A T 6001 kolonna fenékterméke lényegében könnyő benzin 

komponensekbıl áll, ez a T 2101 fenéktermékével együtt a T 7401 C5/C6 elválasztó 

kolonnába kerül. Az E 6002 A/B átváltható kiforralók főtése 5 bar-os gızzel történik. A 

gızmennyiség szabályzót kaszkád-kapcsolásban hımérséklet szabályzó vezérli a 12. tányér 

hımérsékletének függvényében. A gız kondenzátum a D 8205 kondenzgyőjtı tartályba kerül. 

A kolonna fejgáza átmegy az E 6001 és E 6021 párhuzamosan kapcsolt, vízhőtéső 

kondenzátoron, ahol teljes cseppfolyósodás történik. A cseppfolyósodott C4-frakció a D 6001 

tartályban győlik össze. A refluxfeladás a P 6001 A/B szivattyúval történik 

mennyiségszabályzón keresztül, a C4 terméket pedig a D 6001 tartály szintje szerint vezetik 

el. A kolonna nyomását a vizes hőtı segítségével szabályozzuk az átfolyó vízmennyiség 

változtatásával. 

Pirobenzin elıstabilizálás 

A pirobenzin elıstabilizálás célja, hogy a pirogáz kompresszor II., III. és IV. fokozati 

hőtıiben kondenzálódó szénhidrogénekbıl az oldott könnyebb és értékesebb 

szénhidrogéneket visszanyerjük, másrészt, hogy ezáltal a hidrogénezésre menı nyers 

pirobenzin gıznyomását csökkentsük. A stabilizálás a T 2101 oszlopban történik. A D 2008 

tartályból jövı kondenzátumot a 11. tányérra adjuk fel. Az oszlop fejterméke C4 és könnyebb 

szénhidrogének. A fejterméket visszavezetjük a pirogáz-kompresszor II. fokozatához. 

Az E 2101 vízhőtéső kondenzátorban cseppfolyósítjuk a fejtermék egy részét, a 

fejhımérséklet kb. 80 oC. A gázállapotú részt a D 2101 szeparátorból vezetjük el a 

kompresszióba. A kolonna nyomása megfelel a II. fokozat szívónyomásának. A folyadékot a 

D 2101 szeparátorból a P 2101 A/B szivattyúval adjuk fel refluxként a kolonna fejére 

szintszabályzón keresztül. Az E 2102 A/B kiforralók főtésére 5 bar-os gızt használunk. A 

fenékhımérséklet 120 oC. A gızmennyiség szabályzó alapjelét a kolonna mindenkori 

terhelésének megfelelıen kell beállítani. A beállítást a 12. tányér feletti hımérséklet 

mérésével ellenırizzük. A stabilizáló kolonna fenéktermékét a P 2102 A/B szivattyúval 

szintszabályzón keresztül vezetjük el. A stabilizált piro-kondenzátum a T 6001 kolonna 

fenéktermékével együtt a T 7401 C5/C6 elválasztó kolonnába kerül.  

C4 hidrogénezés 
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C4-frakció hidrogénezésére 3 db különbözı célokat szolgáló reaktor áll rendelkezésre. 

Az R 6201 reaktorban az acetilén származékok telítésén túlmenıen a butadién tartalom 

jelentıs részét is lehidrogénezzük. A frakció ezután átadásra kerül a MOL Rt-TIFO-hoz ahol 

az izobutilén tartalmát kinyerik. Ezt nevezzük elıhidrogénezésnek. 

Az R 6202 reaktoron szelektív hidrogénezést tudunk végezni, ekkor csak az acetilén 

származékokat hidrogénezzük le, a C4-frakció butadién forrásként értékesíthetı. Az R 6301 

reaktoron folyadékfázisban teljes hidrogénezést végzünk. A reaktorra a “nyers” C4-frakció 

mellett a T 7401 kolonna, fejtermékét (C5-frakció) és az izobutilén kinyerés utáni C4-frakciót 

tápláljuk be. A célunk az acetilén és dién származékok hidrogénezésén kívül az olefinek 

telítése is. A reaktor termékét az F 1021 kemencében vagy a vegyipari benzinhez keverve 

pirolizáljuk. (A jobb etilén kihozatal érdekében max.15 % olefin tartalma lehet az R 6301-bıl 

kilépı anyagáramnak.) Normál üzemben az R 6201 és R 6301 reaktorokat üzemeltetjük, az R 

6202 reaktor csak eseti megrendelések esetén kerül beüzemelésre. 

Az R 6201 reaktorban annyi C4-frakciót hidrogénezünk le, amennyit a MOL Rt. izobutilén 

kinyerı egysége fel tud dolgozni. A maradék C4-frakció a C5-frakcióval és az izobutilén 

mentes C4-frakcióval együtt az R 6301 reaktorba kerül betáplálásra. 

Elı-hidrogénezés (R 6201) 

Célja a C4-acetilének és a butadién hidrogénezése, az így nyert C4-frakció izobutilén kinyerés 

után pirolízis alapanyagként hasznosítható. A cseppfolyós C4-frakciót a P 6003 A/B 

szivattyúk szállítják a D 6001 tartályból az R 6201 hidrogénezı reaktorhoz. A belépı 

hımérséklet 40 oC. A D 6001 tartály szintje vezérli egy mennyiségszabályzó alapjelét, amely 

a reaktorra menı mennyiséget szabályozza. A reaktoron állandó térfogatsebességet kell 

fenntartani, ezt biztosítják a P 6202 A/B szivattyúk, amelyek beállítható mennyiséget 

cirkuláltatnak vissza az E 6202 vizes hőtın keresztül a reaktor elé. 

A hidrogénezéshez szükséges hidrogén a CO-metanizálóból nyomásszabályzón keresztül lép 

be a reaktorba. A reaktor kilépı hımérséklete normál üzemben 60 oC, a nyomása 15 - 25 bar. 

A reaktor hőtése butánnal történik. A hőtıközegként szereplı bután a D 6202 szeparátorból 

lép be a reaktor csıközi terébe. A reakció során fejlıdı hı által elpárologtatott bután gız felül 

visszakerül a D 6202 szeparátorba, majd az E 6205 vizes hőtıben kondenzálódik és visszatér 

a D 6202-be. A reaktor kilépı hımérsékletét a hőtıközeg elpárolgási nyomásának 

változtatásával szabályozzuk, az E 6205 vizes hőtı elmenı vízágában lévı szabályzószelep 

segítségével. A gázalakú rész mennyiségszabályozva a főtıhálózatba kerül, a cseppfolyós C4-

frakció szintszabályzón át a T 6201 sztrippelı toronyba jut. Itt kihajtjuk a C4-bıl a hidrogén 

felesleget és a hidrogénnel bevitt metánt. Az oszlop főtése az E 6203, 5 bar-os gızzel mőködı 
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kiforralóval történik. A fenékhıfok 76 oC, a fejhıfok 30oC, az E 6206 vízhőtéső kondenzátor 

megakadályozza a C4 veszteséget a fejen keresztül. A kihajtott gázokat a főtıhálózatba 

vezetjük, az elvitt gáz mennyiségét szabályozza a kolonna nyomásszabályzója (12 bar). A 

termék C4 az E 6204 vizes hőtın keresztül a MOL Rt-hez vagy a Tartályparkba kerül. 

Szelektív hidrogénezés (R 6202) 

Célja a C4-acetilén hidrogénezése, a nyersanyagban lévı butadién lehetséges maximális 

megırzése mellett. Az így nyert C4-frakció mint butadién-forrás értékesíthetı. 

A cseppfolyós C4-frakciót a P 6003 A/B szivattyúk szállítják a D 6001 tartályból az  R 6202 

reaktorhoz. A belépı hımérséklet kb. 40 oC, a reaktor nyomása kb. 8 bar, amit a hidrogén 

hozzávezetéssel egy nyomásszabályzó biztosít. A kilépı hımérséklet a hidrogénfölösleg, a 

katalizátor-aktivitás és a C4-frakció acetilén homológ tartalmának függvénye. A reaktor 

hőtése és annak szabályzása ugyanolyan módon történik, mint a teljes hidrogénezés esetében. 

A hidrogénezett C4-frakció szintszabályozva jut a T 6201 sztrippelı oszlopba, ahol 3,5 bar 

nyomáson - főtés nélkül - történik a hidrogénfelesleg és a metán kihajtása, az oszlop nyomását 

a pirogáz kompresszor II. fokozat szívóoldala felé szabályozzák, a hidrogénezett C4 az E 6204 

vizes hőtın keresztül a Tartályparkba vagy a Mol Rt-hez kerül. 

C4-C5-frakció teljes hidrogénezése az R 6301 reaktoron 

A reaktor feladata az F 1021 pirolizáló kemence megfelelı minıségő alapanyaggal történı 

ellátása. A pirolizáló kemence szempontjából az a jó alapanyag, amelynek minél kisebb az 

olefin tartalma. Ezért az R 6301 reaktort úgy kell üzemeltetni, hogy a reaktorból kilépı 

anyagáram max. 15% olefint tartalmazzon. 

A reaktor betápja 3 anyagáramból áll: 

Egyik részáram a C4-frakciónak az a része, amelyet nem hidrogénezünk le az R 6201 

reaktoron. Ennek mennyisége attól függ, hogy a MOL Rt. mennyi C4-frakciót tud fogadni. 

A másik részáram a T 7401 kolonna fejtermékeként keletkezı C5-frakció, amely a D 7401 

reflux tartályból szintszabályzással jut a 63-as rendszerbe. A harmadik részáram a 

Tartályparkból érkezı izobutilén-mentes C4-frakció.Ez az a frakció, amely a MOL Rt-bıl 

kerül visszaadásra, miután kinyerték belıle az izobutilént. A három részáram a D 6301 

tartályban kerül összekeverésre. A tartályból a P 6301 A/B szivattyúval szállítjuk a betápot az 

S 6301 szőrın és a D 6304 coalesceren (víztelenítı tartályon) keresztül a reaktorba. 

A D 6301-ben az állandó szintet az izobutilén-mentes C4 mennyiségének szabályzásával 

biztosítjuk. A P 6301 A/B szivattyú által szállított betápot a szőrı elıtt már hidrogénezett C4-

C5-frakcióval hígítjuk. Ezt a frakciót a reaktor utáni D 6302 tartályból a P 6302 A/B 

szivattyúval az E 6304 ellenáramú hıcserélın és az E 6303 léghőtın keresztül vezetve 
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keverjük a reaktor-betáphoz. Az E 6304 hıcserélı és az E 6303 hőtı a cirkuláltatott 

mennyiség lehőtésére, illetve a reaktor belépı hımérsékletének beállítására szolgál. 

A már hidrogénezett C4-C5-frakció visszacirkuláltatása ahhoz szükséges, hogy a hidrogénezés 

során felszabaduló hıt elvezesse és az R 6301 reaktor minimális átáramló mennyiségét 

biztosítsa. A cirkuláltatott mennyiség beállítása kéziszerelvénnyel történik. Normál 

üzemmódban a reaktor betápja 20,4 t/óra, a cirkuláltatott mennyiség 415 t/óra. A reaktorra 

minimálisan 340 t/óra cirkuláltatott C4-C5-frakciót kell feladni, ennél kisebb mennyiség esetén 

egy reteszrendszer a reaktor friss betápját automatikusan lezárja. Így védjük a reaktort a túl 

alacsony átáramlott mennyiségtıl. 

Az összekevert betáp és cirkuláltatott mennyiséget átvezetjük egy szőrın, majd a benne lévı 

vízrészecskéket nagyobb cseppekké koaguláltatjuk és leválasztjuk a  D 6304 tartályban. Az 

anyagáram ezután az E 6304 hıcserélıben a visszacirkuláltatott C4-C5-frakcióval szemben 

felmelegszik, majd hozzáadjuk a reakcióhoz szükséges hidrogént, mennyiség szabályzón 

keresztül. Lehetıségünk van arra, hogy a H2 mennyiségszabályzót arányszabályzón keresztül 

a friss betáp szabályzóval kaszkádba kapcsoljuk, így a hozzáadott hidrogén mennyisége 

követi a betáplált mennyiség változását. A hidrogén bekeverését követıen az anyagáramot az 

Y 6301 keverın keresztül (ahol összekeveredik a betáp és a hidrogén) az R 6301 reaktorra 

vezetjük. A rendszer indításakor a reaktor betápot az E 6301 gızös hıcserélıvel melegítjük 

fel a szükséges hımérsékletre, normál üzemmódban a belépı hımérséklet szabályozása a 

cirkuláltatott mennyiség hımérséklet szabályzásával történik. 

Induláskor a reaktor belépı hımérséklet szabályzó az indító hıcserélıben (E 6301) a 

gızkondenzátum szintet szabályozza, normál üzemmódban egy másik szabályzó a 

cirkuláltatott mennyiség hıfokát szabályozza úgy, hogy változtatja az E 6303 léghőtıt 

megkerülı anyag mennyiségét. A reaktor belépı hımérséklet a futamidı kezdetén (új 

katalizátornál) 55oC, amelyet a katalizátor állapotától függıen a futamidı végéig 

folyamatosan emelnünk kell, hogy a megfelelı konverziót elérjük. 

Az R 6301 reaktorban, az exoterm reakció miatt a betáplált anyagmennyiség mintegy 20%-a 

elpárolog. Ez az elpárolgás gátolja a hımérséklet-növekedést a katalizátor-ágyon és ezáltal 

csökkenti a hıfokemelkedést, és biztosítja az egyenletes hıfok gradienst. Normál 

üzemmódban a reaktor ágyon a hımérséklet-emelkedés 40oC (a futamidı kezdetén). Az 

elpárolgás csökkenti a kisebb ellenállású helyeken történı gyors átáramlás veszélyét is. 

A reaktor megfelelı mőködését (hıfokeloszlását) a reaktor ágyban különbözı magasságokban 

elhelyezett hımérsékletmérésekkel ellenırizzük. A mérési pontokban (az R 5321 reaktorhoz 

hasonlóan) két hıelem van elhelyezve, az egyik mérés értékeit látjuk a vezénylıben, a másik 
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hıelem a rendellenesen magas értékek esetén (“a reaktor megszaladás esetén”) a reaktort védı 

reteszrendszert mőködteti, és zárja a reaktor betápjait (hidrogént és friss C4-C5-frakciót). 

A reaktor kilépı ágában is van egy hıfokmérés két hıelemmel. Ha a kilépı hıfok eléri a 

130oC-ot vagy a reaktor hıfokok közül bármelyik a 150oC-ot a fentiek szerint mőködésbe lép 

a reteszrendszer. A reaktoron mérjük a nyomásesést is. Az ellenállás növekedése a tölteten 

polimer lerakódásra utal. 4 bar-nál nagyobb ellenállás esetén regenerálni kell a katalizátort, le 

kell a töltetrıl égetni a polimereket. 

A reaktorból kilépı anyagáram a D 6302 tartályba jut, ahonnan a gázfázist (a betápnak azt a 

részét, amely elpárolgott) az E 6302 vizes hőtıben és az E 6305 +5oC-os propilénes hőtıben 

kondenzáltatjuk. A rendszer nyomását az E 6305 propilénes hőtı után nyomásszabályzóval 

állítjuk be18,3 bar-os értékre. A nem kondenzálódott gázokat a D 6305 cseppfogón keresztül 

normál üzemben a rendszer elejére a D 2006 szeparátorba vezetjük. (Alternatív lehetıségként 

a nem kondenzálódott gázokat a T 2201 kolonnába is vezethetjük, vagy lefúvatjuk a 

főtıhálózatba.) A cseppfogóban leváló szénhidrogéneket a D 6302-be vezetjük vissza. 

Az E 6305 hıcserélı utáni gázfázis hıfokát szabályzóval állítjuk be a kívánt értékre, amely 

egy minimum relén keresztül a hıcserélıben a propilén szintet szabályozza. A minimum 

relére az E 6305 hıcserélı szint szabályzója hat még, amely ebben az esetben határolóként 

mőködik, megakadályozva a túl magas propilén szintet a hőtıben. Annak érdekében, hogy a 

C4-C5 veszteséget minimalizáljuk a gáz kilépı hıfokot lehetı legalacsonyabb értéken kell 

tartanunk az    E 6305 után, de 12oC-nál magasabbnak kell lennie, mert ekkor hidrát képzıdés 

következhet be, amely eldugítja a hıcserélıt. Az E 6302 és E 6305 hıcserélıkbıl a 

kondenzátum gravitációs úton visszafolyik a D 6303 vízleválasztó szeparátoron keresztül a D 

6302-be. A D 6303-ban leváló vizet a T 1501-be adhatjuk vissza. A tartályból a folyadékot 

két részre osztjuk. Egyik részét az elızıek szerint a P 6302 A/B szivattyúkkal 

visszacirkuláltatjuk a reaktor betáphoz az E 6304 és E 6303 hőtıkön keresztül, a másik részét 

pedig mennyiségszabályzón keresztül, az F 1021 kemencébe vezetjük és pirolizáljuk. A D 

6302-ben az állandó szintet szabályzó biztosítja, amely kaszkád kapcsolatban van a reaktor 

friss betáplálását biztosító mennyiségszabályzóval. A visszacirkuláltatott mennyiséget egy 

kézi szerelvénnyel állandó értéken tartjuk, az F 1021 kemencébe betáplált mennyiség 

változtatása esetén a D 6302 szintszabályzón keresztül változtatjuk a reaktorra adott friss 

betápot. 

Az R 6301 reaktornál a szabad víztartalom a betápban katalizátor méreg, ezért a D 6301, D 

6302 tartályok u.n. vízzsákokkal vannak ellátva, amelyekbıl a vizet szakaszosan eltávolítjuk. 

A D 6304 koaguláltató elsıdleges feladta a szabad víztartalom kiválasztása a betápból, ennek 
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a tartálynak a vízzsákjából fázisszint szabályzóval folyamatos a vízelvezetés. A D 6303-ból a 

vizet szakaszosan adjuk vissza a T 1501-be a fázisszint-jelzés alapján. 

C5/C6 elválasztás 

A T 2101 stabilizáló kolonna és a T 6001 C4/C5 elválasztó kolonna fenékterméke a T 7401 C5 

/C6 elválasztó oszlopba jut. A kolonna fenékhıfokát a 2,6 vagy 5 bar-os gızzel főtött E 7401 

A/B kiforraló biztosítja. A fejtermék az E 7402 hőtıben kondenzálódik és a D 7401 reflux 

tartályba jut, ahonnan egy részét a P 7401 A/B szivattyúk a kolonnára adják vissza refluxként. 

A fejtermék másik részét szintszabályzással a D 6301 tartályba vezetjük. Ez az R 6301 reaktor 

betáp egyik rész anyagárama. 

A T 7401 fenékterméke a P 1503 A/B-tıl érkezı benzin frakcióval együtt áthalad az  E 2103 

vegyipari benzin elımelegítın és a D 7201 győjtıtartályba jut. 

Pirobenzin hidrogénezés 

A nyers pirobenzint a D 7201 tartályból a P 7201 A/B szivattyúk szállítják a reaktorhoz. A 

hidrogénezési reakcióhoz szükséges friss hidrogén a D 7203 szeparátorban keveredik a 

hidrogénezı reaktor termékgázának egy részével. A D 7203 szeparátorból a C 7201 

kompresszor adja be a hidrogéndús gázt a nyersanyagáramba a P 7201 A/B szivattyúk után. A 

beadott gáz mennyiségének szabályozása úgy történik, hogy változtatjuk a C 7201 

kompresszor nyomóoldaláról az E 7213 vizes hőtın keresztül a szívóoldalra 

visszacirkuláltatott gázmennyiséget. 

Az R 7201 hidrogénezı reaktor belépı hımérséklete 60 oC az üzemelési ciklus elején és 120 
oC az üzemelési ciklus végén. A betáp felfőtése az E 7201 A-B hıcserélıkben a reaktorból 

kilépı anyagáram révén történik. A belépı hımérséklet szabályozás úgy történik, hogy az E 

7201 hıcserélık meleg oldalán keresztülmenı anyagáramot változtatjuk egy háromjáratú 

szabályzószelep segítségével. Induláskor az E 7202 gızös elımelegítı segítségével főtjük fel 

a betápot a reakció megindulásáig. Az R 7201 reaktorban lejátszódik a diéneknek a szelektív 

hidrogénezése, nikkel alapú katalizátor segítségével. 

A hidrogénezési reakció erısen exoterm (hıtermelı), ezért a reaktorban a hımérséklet 

megnövekszik. Káros mellékreakciók elkerülése érdekében a hımérséklet növekedés nem 

haladhatja meg a 60 oC értéket. A reakció kézbentartása érdekében a katalizátor töltet két 

ágyban van elosztva. Mindkét ágy elé kvencs bevezetés van beépítve. A kvencs a 

hidrogénezett és hőtött pirobenzin egy része, amelyet a D 7202 szeparátorból cirkuláltatunk 

vissza a P 7202 A/B  szivattyúk segítségével. 

Induláskor a nyersanyag áramlási sebessége kisebb a tervezettnél, ezért a hidrogénezési 

reakció a szükségesnél nagyobb mértékben lejátszódik. Emiatt az elsı ágy hımérséklet 
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növekedése meghaladná a 60 oC értéket. Ennek megakadályozása érdekében adnak be kvencs 

áramot az elsı ágy elé. A második ágy belépı hımérsékletének csökkentése és ezzel a 

hımérséklet növekedés 60 oC alatt tartása érdekében adunk be a második ágy elé kvencs 

áramot. A beadott kvencs áramok mennyiségét szabályozzuk annak érdekében, hogy 

biztosítsuk az optimális konverziót (hidrogénezés mértékét), valamint azt, hogy a hımérséklet 

a katalizátor töltet egyik pontján se haladja meg a 190 oC-ot, még az üzemelési ciklus végén 

sem. A reaktorból kilépı anyagáram teljes lehőtése az E 7201 hıcserélı után az E 7203 vizes 

hőtıben történik. Ezután a D 7202 szeparátorban szétválik a folyadék és gáz. A gáz egy részét 

visszacirkuláltatjuk a C 7201 kompresszor segítségével a leírt módon, hogy biztosítjuk a 

reaktorban a reakcióhoz szükséges hidrogén parciális nyomását. A D 7202 szeparátorból a gáz 

többi részét nyomásszabályzó szelepen keresztül a főtıhálózatba vagy a C 2001 III. 

fokozatára vezetjük. A szeparátorban a nyomás 32 bar. A folyadék egy részét a szeparátorból 

visszacirkuláltatjuk kvencselés céljából a leírt módon, a többi folyadékot az E 7205 gızös 

elımelegítıben felhevítve a T 7201 stabilizáló kolonnába adjuk. Energiatakarékossági 

célokból a folyadékáram egy részét az E 7203 vizes hőtı megkerülésével vezetjük tovább az 

E 7205 elımelegítıbe. 

A T 7201 tetején vizes hőtı (E 7206) van beépítve. A nem kondenzált gázokat 

nyomásszabályzó a főtıhálózatba fúvatja le. 

Normál üzemben (amikor a C5 az R 6301 egyik betápárama) a T 7201 kolonna fenékterméke 

a T 7501 C6-7/C8+ elválasztó kolonnába kerül, ennek fenékterméke jut vissza a T 7202 

redesztilláló oszlopba. A belépés elıtt a C8+ frakció keveredik a redesztilláló oszlop üstjébıl 

visszacirkuláltatott fenéktermékkel és az E 7208 elımelegítın halad át. Az E 7208 

elımelegítıbe adott gız mennyiségét a kolonna betáp hımérséklete szerint szabályozzuk. 

A T 7202 kolonna fejtermékét az E 7209 vizes hőtıben vízzel lehőtjük. A D 7205 

szeparátorban elválasztjuk a C8 frakciót az esetleg benne lévı víztıl. A C8 frakciót a P 7204 

A/B szivattyúk továbbítják részben refluxként vissza a redesztilláló kolonnába, a többit az E 

7211 vizes hőtıben lehőtve termék C8 frakciót a tárolóba, illetve alternatív lehetıség van 

közvetlen átadásra a MOL-TIFO felé. A redesztilláló kolonna nyomásszabályozása a D 7205 

szeparátorba történı főtıgáz bevezetésével, illetve fáklyára fúvatással történik. 

A T 7202 fenéktermékét, a C9+ frakciót a P 7206 A/B szivattyúk szállítják a fenékszint szerint 

a TIFO-ra, vagy alternatív lehetıségként a Pirolízis üzemi kvencsolaj rendszerbe, illetve a 

Tartályparkba. 

A BT-frakció elıállítása 
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A pirobenzint a T 7201-bıl a T 7501 kolonnába adjuk, ahol C6-7 és C8+ frakciókra választjuk 

szét. Az E 7501 kiforraló főtése MD-II. gızzel történik. A fenékterméket a P 7501 A/B 

szivattyúk segítségével a T 7202 redesztilláló kolonnába adjuk vissza. A T 7501 kolonna 

fejterméke az E 7502-I lég- és E 7502 vizes hőtıben kondenzálódik és a D 7501 tartályban 

győlik össze. A kolonna kiforralását a 11. tálca hımérséklete alapján a kiforralóba (E 7501 A-

C) adott gız mennyiségével szabályozzuk. Az oszlop 1,2 bar nyomáson mőködik, a mőködési 

nyomást a fejgázágba beépített fojtószelep biztosítja. A fejhıfok 116 oC, a 11. tányér 155 oC, 

a fenékhıfok 188 oC. A D 7501 tartályból a refluxot a P 7502 A/B szivattyúk segítségével a 

fejhıfok által vezérelt  mennyiségszabályozás szerint adjuk fel a kolonna fejére. A BT-

frakciót a P 7501 A/B szivattyúkkal a D 7501 szintje alapján a BT hidrogénezı egységbe 

továbbítjuk. 

BT-frakció hidrogénezés és stabilizálás 

Az R 7601 a BT-frakcióban maradt diének hidrogénezésére és kénmentesítésre szolgál. A BT-

frakció az E 7601 A-D hıcserélıkben a R 7601 reaktorból kilépı anyagáramtól felmelegszik 

és belép az F 7601 kemencébe, ahol az R 7601 reaktor belépı hımérsékletére hevül. A belépı 

hımérsékletet a kemencébe adagolt főtıgáz mennyiségével szabályozzuk. A hıcserélıkbe 

való belépés elıtt keverjük a folyadékhoz a C 7601 kompresszortól érkezı hidrogént. A 

reaktorban két katalizátor ágy helyezkedik el. Az alsó ágy hımérsékletét hideg hidrogénezett 

BT-frakció befecskendezéssel szabályozzuk, melyet a D 7602 tartályból a P 7601 A/B 

szivattyúk segítségével adagolunk mennyiség szerint. A reaktoron áthaladva lejátszódik a 

hidrogénezési reakció. A kilépı anyagáram az E 7601 A-D hıcserélıkbe kerül, az E 7602 

vizes hőtıben tovább hőtjük, majd belép a D 7602 tartályba, ahol szétválik a folyadék és 

gázfázis. A gáztérbıl a hidrogén egy részét visszacirkuláltatjuk, ami keveredik friss 

hidrogénnel és belép a D 7601 szeparátorba, ahonnan a C 7601 kompresszor továbbítja a 

reaktor elé. Az egész rendszer nyomását a D 7602-bıl a főtıhálózatba történı lefúvatással 

tartjuk 25 bar értéken. A reaktor belépı hımérséklete a katalizátor állapotától függıen 240-

340 oC között van, míg a kilépı hımérséklet a 370 oC-ot nem haladja meg. Ha a katalizátor 

aktivitása csökken, vagy a felsı katalizátor ágy ellenállása 2 bar fölé emelkedik, a töltetet 

regenerálni kell. 

Regenerálás vagy hosszabb üzemszünet után a katalizátort szulfidálni kell. Ezt dimetil-

diszulfiddal végezzük, amit mindaddig adagolunk a 220 oC-os keringetett hidrogén áramba, 

amíg a reaktorból kilépı gáz kénhidrogén tartalma 0,5 tf% fölé nem emelkedik. Ezután 

indítható a BT-frakció hidrogénezése. 
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A D 7602-bıl a hidrogénezett BT-frakciót a tartály szintje alapján a T 7601 stabilizáló 

kolonnába vezetjük, ahol kiforraljuk belıle az oldott hidrogént, metánt és kénhidrogént. A 

kolonnában 24 db harangtányéros tálca található. A betáplálás a 18.tálcára történik az E 7603 

A/B elımelegítın keresztül a kolonna üstjébıl kilépı fenéktermékkel ellenáramban. A 

kolonna kiforralását az E 7605 hıcserélıbe adott 24 bar-os gız mennyiségével szabályozzuk. 

Az üst hımérséklete 176 oC, a fejhımérséklete 128 oC. A kolonna fenékterméke az E 7603 

A/B hıcserélın keresztül haladva felmelegíti a betápot, az E 7604 vizes hőtıben a tárolási 

hımérsékletre hől és a kolonna szintje alapján a tárolóba továbbítjuk. A fejen távozó gız az E 

7606 vizes hőtın halad keresztül és a lekondenzált folyadék a D 7603 tartályba győlik össze. 

Innen a teljes kondenz mennyiséget a tartály szintje alapján a T 7601 legfelsı tányérjára adják 

fel refluxnak a P 7602 A/B szivattyúk segítségével. A rendszer nyomását a tartályból való 

gázlefúvatással tartjuk 8 bar-on. A lefúvatás a főtıgáz hálózatba történik. 

Hidrogéndús gáz metanizálása és szárítása 

Az E 3001 hıcserélıbıl kilépı hidrogén gáz egy részét metanizálásra vezetjük. A 

metanizálandó részt a C3, C4, C4-C5, BT-frakció és a benzin hidrogénezéshez szükséges gáz, 

valamint a termékhidrogén alkotja. A maradékot nyomásszabályzón keresztül lefúvatjuk a 

főtıhálózatba. Az E 4501 hıcserélıben 27 oC hımérséklettel lép be a gáz, és a reaktorból 

kilépı CO mentes gáztól felmelegszik. Ezt követıen a hidrogén az E 4502 gızzel főtött 

hıcserélıben melegszik fel a reakció hımérsékletére és belép az R 4501 reaktorba. 

A reaktor belépı hımérsékletét osztott tartományú szabályzóval tartjuk állandó értéken. A 

szabályzó alacsony hımérséklető tartományban az E 4502 hıcserélıbe menı gız 

mennyiségének változtatásával szabályoz. Ha a belépı hımérséklet magas, a szabályzó 

teljesen lezárja a gızbevezetés szelepét és szükség esetén hideg hidrogén gázt ad be a reaktor 

elé az E 4501 hıcserélı elıtti ágból. 

Az R 4501 reaktorban az alábbi reakció játszódik le: egy térfogategység szénmonoxid és 

három térfogategység hidrogén reagál egymással és metán, valamint víz keletkezik. A reaktor 

nyomása 26 bar. A reakció hıfejlıdéssel jár, a kilépı hımérséklet max. 360 oC. A kilépı 

hidrogén az E 4501 hıcserélıben, majd az E 4503 vizes hőtıben lehől, és belép a D 4501 

szeparátorba, ahol leválnak a vízcseppek. Ezután elvezetjük a termék hidrogént a MOL Rt. 

TIFO felé, valamint a C4-C5,  BT és a benzinhidrogénezéshez szükséges mennyiséget. A többi 

hidrogént az alumogél adszorbenssel töltött A 4501 A/B átváltható szárítókban szárítjuk és a 

C3, C4, hidrogénezéshez illetve a minimális mennyiséget felhasználó polimer üzemekbe 

vezetjük. 

Regeneráló hálózat, regenerálások 
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Az A 2601 A/B pirogáz szárítót 120 óra, az A 3301 C2-frakció szárítót 720 óra, az A 4501 

A/B hidrogénszárítót 48 óra üzemelés után regenerálásra le kell állítani, a megkötött 

nedvesség tartalom eltávolítása céljából. Regeneráló közegként az elıhőtı egység E 3001 jelő 

hıcserélıjébıl érkezı metán szolgál ennek elımelegítése az E 8601 - nagynyomású gızzel 

üzemelı - hıcserélıben történik. Mindhárom szárító regenerálása 6 bar nyomáson, max. 205 
oC-os belépı hımérséklettel történik. Ezt a hımérsékletet az E 8601-re menı gız 

mennyiségének változtatásával egy hıfokszabályzó állítja be. A regeneráló metán 

mennyiségét kézzel kell beállítani. 

A szárítókból kilépı forró gáz az E 8602 léghőtıben hől le, majd áthalad a D 8601 

folyadékleválasztón. Innen a metán a főtıhálózatba kerül, a D 8601-ben összegyőlı vizet a 

szennyvízhálózatba vezetjük. A meleg regenerálás befejeztével a szárító lehőtése hideg 

metánnal történik, az E 8601 gızbevezetésének elzárása után. 

A regenerálási folyamat a következı lépésekbıl áll: 

Az A 2601 és az A 4501 jelő szárítók átváltása, illetve az A 3301 jelő szárító megkerülése 

után a regenerálandó szárítót a technológiai rendszertıl való leszakaszolás után a 

gázvisszavezetı rendszerbe kell lefúvatni. Ezután a regeneráló gáz belépı vezetékén át a 

szárító nyomását lassan a főtıgáz nyomásértékére (4,5 bar) kell emelni, majd a regeneráló gáz 

kilépı vezetékét teljesen kinyitni. 

Ha a szárítóból való kilépésnél a hımérséklet a belépı metánnal közel azonos értékre állt be, 

üzembe helyezzük az E 8601 gızös hıcserélıt és a hıfokszabályzó segítségével a regeneráló 

gáz belépési hımérsékletét 200 oC-ra emeljük. Az E 8602 léghőtıt akkor kell üzembe 

helyezni, ha a szárító kilépési hımérséklete eléri a kb. 50 oC-ot. A katalizátorok 

regenerálására szolgáló egység az F 8601 kemencébıl, a D 8602 regeneráló edénybıl, illetve 

a D 8621 gázhőtıbıl, a P 8621 cirkuláltató szivattyúból és az E 8621 vizes hőtıbıl áll. 

A regeneráláshoz préslevegıt, 24 bar-os gızt, nitrogént, az R 7201, R 5321 és R 6301 

reaktoroknál a szükséges redukcióhoz hidrogént használunk. A préslevegı, gız és hidrogén 

mennyiségét szabályzó mőszerekkel, a nitrogén és a metán mennyiségét kézi szabályzással 

lehet beállítani. A C2 és C4 hidrogénezı katalizátorokat regenerálás céljából át kell tölteni a D 

8602 regeneráló edénybe, a többi katalizátor regenerálása a reaktorokban történik. 

A regeneráló közegek megfelelı hımérsékletét szabályzó kör biztosítja, az F 8601 kemence 

főtıgáz mennyiségének változtatásával. 

Az R 5321, R 5301-02-03, R 6301, R 7201, R 7601 reaktorokból és a D 8602 regeneráló 

tartályból kilépı forró gázba a P 8621 szivattyúval az E 8621 recirkulációs vizes hőtıben 

lehőtött vizet fecskendezünk. A gáz ezután a D 8621 permetezı gázhőtı aljába lép be ahol 
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ellenáramban vízzel tovább hőtjük. A vizet a P 8621 szivattyúval cirkuláltatjuk, amely a D 

8621 alján összegyőlt víz egy részét adja fel a D 8621 tetejére az E 8621 hőtın történı lehőtés 

után. Az E 8621 hőtı után kézi szerelvénnyel a cirkuláltatott vizet két részre osztjuk. Egy 

részét közvetlenül a gázáramba fecskendezzük be, a másik részét a D 8621 tetejére adjuk fel. 

A D 8621-bıl távozó lehőtött gázokat fáklya felé vagy szabadba fúvatjuk le. Ha a gázáram 

oxigént tartalmaz a lefúvatás csak szabadba történhet. 

A fáklya vezetékben lévı tolózár a légkörbe vezetı tolózár és a regeneráló kemencéhez menı 

préslevegı tolózár egymással reteszelve vannak. Elıször a légkörbe vezetı tolózárat kell 

nyitni, majd zárni a fáklyához menı vezeték szerelvényét. A préslevegı tolózára csak akkor 

nyitható, ha a fáklyához vezetı tolózár már zárva van.  

A D 8621-ben a hőtıvíz szintet szintszabályzó tartja állandó értéken, a felesleg csatornába 

történı elvezetésével. 

A regenerálásra leállított reaktort le kell szakaszolni a technológiai rendszerrıl, nyomását 

lefúvatni és nitrogénnel át kell öblíteni. A C2 és C4 hidrogénezı katalizátorok áttöltése elıtt a 

D 8602 tartályban kb. 100 mm magas, alumíniumoxidból álló töltetet helyezünk el, ezt követi 

a katalizátor betöltése egy tölcsérrendszer segítségével, ami megakadályozza a katalizátor 

elporlását. A D 8602 tartály négy pontján hıfokérzékelık vannak elhelyezve, a regenerálási 

folyamat megbízható ellenırzése céljából. 

Etilén-tárolás 

Az Olefin gyárakban termelt etilén egy része cseppfolyós alakban, alacsony hımérsékleten, 

közel atmoszférikus nyomáson kerül tárolásra.  

A D 4801 jelő etilén tartály 5000 m3 hasznos térfogatú szigetelt tartály, ami kb. 3000 t 

cseppfolyós etilén tárolását biztosítja. A tartály köpenyében álladóan alacsony nitrogén 

túlnyomás uralkodik a környezı levegı kizárására, mert annak nedvességtartalma a 

hıszigetelést jelentısen lerontaná. 

A D 4821 jelő 10000 m3 térfogatú tartály kb. 6000 t cseppfolyós etilén tárolására nyújt 

lehetıséget. Ez a tartály kialakítását tekintve duplafalú, ami biztosítja a tárolt etilén nagyobb 

biztonsággal történı elhelyezését, azáltal, hogy mind a belsı, mind a külsı tartály alkalmas a 

cseppfolyós etilén tárolására. 

Az Olefin-1 gyári hőtıkör győjtıtartályából érkezı cseppfolyós etilén áthalad az E 4805 

túlhőtın, ahol a már lehőlt etilén egy részének elpárologtatása révén túlhől. A hőtıben 

elpárolgott etilén az etilénes hőtıkompresszor I. fokozatára jut. Az Olefin-2 gyárból a 

cseppfolyós etilén túlhőtött állapotban kerül kiadásra, ezért további hőtésre csak a kiadó 

vezeték behőléséig lehet szükség. 



 - 177 -

Az Olefin-1 és Olefin-2 gyárak cseppfolyós etilén kiadása mennyiség-szabályzókon és 

gyorszárakon keresztül juthat a tartályokba. Lehetıség van mindkét gyárból mindkét tároló 

tartályba történı betáplálásra. 

D 4801 tartály és rendszere 

A D 4801 tartályban a nyomáscsökkentés és a környezı hı átadása miatt felszabaduló gázokat 

egy kétfokozatú dugattyús kompresszor (C 4801) szívja el. Az I. fokozat után 3,5 bar 

nyomáson a gáz áthalad az E 4804 propilénes hőtın, majd a II. fokozat után 13,5 bar-on 

ugyancsak az E 4804 hıcserélıben cseppfolyósodik és a D 4802 tartályba folyik. A 

kompresszor végnyomását nyomásszabályzó biztosítja a cseppfolyós etilénnek az E 4804 

hıcserélıben történı visszatartásával, ezáltal a cseppfolyósítás mértékének szabályozásával. 

A kompresszor szívónyomását visszacirkuláltatással automata szabályzó tartja. 

A cseppfolyósodott etilén a szabályzószelep után nyomáscsökkenést szenved, ezáltal egy 

része elpárolog. A gáz-folyadék elegy köralakban meghajlított, lyuggatott elosztó csövön 

keresztül jut a tartályba, ezáltal biztosítja a tartályban a keveredést. Erre azért van szükség, 

mert keveredés nélkül lehetıség van arra, hogy a tartályban fordított rétegzıdés alakuljon ki, 

azaz a melegebb és könnyebb etilén réteg a hideg és nehezebb réteg alatt helyezkedik el. A 

melegebb réteg így nem tud a párolgása révén lehőlni. A meleg réteg vastagságának 

növekedésével ez a rétegzıdés hirtelen megfordulhat és a meleg rétegbıl nagy mennyiségő 

gáz válik szabaddá, amelyet a kompresszor nem tud elszívni, sıt a tartály a hirtelen 

nyomásemelkedéstıl meg is repedhet. A tartályban a rétegképzıdés ellenırzésére 

hıfokkülönbség mérık vannak beépítve. A keveredés megnövelésére lehetıség van az etilén 

kiadó-szivattyúval történı cirkuláltatással is. A tartály nyomása a kompresszor 

szívónyomásával egyezik meg, melyet szabályzóval tartunk állandó értéken.  

Ha a kompresszor zavara, vagy a megnövekedett elpárolgás miatt a tartály nyomása 

emelkedik, a tartály nyomásszabályzója a gázfelesleget fáklyára fújja le. További 

nyomásemelkedés hatására nyitnak a tartály biztonsági szelepei - amik szintén fáklyára fújnak 

- megakadályozva ezzel a veszélyes túlnyomás kialakulását. Alacsony szívónyomásnál a 

kompresszort nyomáskapcsoló automatikusan leállítja. 

Ha a tartály nyomása tovább csökken, egy osztott szabályozási tartományú nyomásszabályzó 

elıször etilén gázt enged a tartályba az elpárologtató utáni vezetékbıl, a nyomás további 

csökkenésekor pedig nitrogént enged a tartályba. 

A tartály vákuum alá kerülését szippantó szelep akadályozza meg, mely - 25 mm vo. 

nyomásnál nyit és levegıt enged a tartályba. 
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Etilénnek a fogyasztók felé történı továbbítása a P 4801 A/B függıleges centrifugál 

szivattyúkkal történik. Az etilén az E 4801 hıcserélı vízfürdıbe merített csıkígyójában 

párolog el. A vízfürdı hımérsékletét közvetlen 5 bar-os gız befúvatásával hıfokszabályozó 

biztosítja, a víz jó keveredését a P 4803 keringetı szivattyú segíti elı. A víz befagyása ellen 

hıfokkapcsoló véd, amely leállítja az etilén kiadását. 

A P 4801 szivattyúk nyomóvezetékébıl ágazik le az etilén keringetésére szolgáló vezeték, 

melyen kézi fojtószeleppel lehet beállítni a megfelelı mennyiséget. A keringetéssel 

megakadályozható a tartály réteges felmelegedése. 

Az elpárologtató kádat követıen az etilén gáz betáplálható az LDPE-I felé, a 18 bar-os 

nyomásfokozatú rendszerbe, illetve a 40 bar-os nyomásfokozatú rendszerbe. 

D 4821 tartály és rendszere 

A D 4821 tartályba történı cseppfolyós etilén beadásra a hımérséklet függvényében két 

lehetıség van: 

Az elsı esetben, ha az etilén nincs túlhőtve (a hımérséklete –70 C-nál magasabb), egy 

nyomásszabályzó szelepen keresztül a D 4822 jelő flash tartályba kerül, ahol a 

nyomáscsökkenés hatására lehől. A flash tartályból a gázfázis a C 4821 A/B jelő 

kompresszorok II. fokozatára kerül elvezetésre, illetve ha nem üzemel a kompresszor, akkor 

lefúvatásra kerül a D 4825 jelő fáklyára. A flash tartályból a folyadék szintszabályozással az 

E 4825 jelő túlhőtın keresztül kerül beadásra a D 4821 tartályba. Az E 4825 jelő túlhőtı a 

cseppfolyós etilén részáramának elpárologtatásával biztosítja a hőtést, az elpárolgó gáz a C 

4821 A/B jelő kompresszorok I. fokozatára kerül elvezetésre, illetve a kompresszorok 

üzemszünete esetén lefúvatásra kerül a fáklyára. Abban az esetben, ha a cseppfolyós etilén 

hımérséklete –70 C alatti, akkor közvetlenül a D 4821 tartályba történik a betáplálás. 

A D 4821 tartályban a nyomáscsökkenés és a környezı hı átadása miatt felszabaduló gázok 

elszívását két darab egyenként háromfokozatú dugattyús kompresszor (C 4821 A/B) 

biztosítja. Speciális esetek kivételével az egyik kompresszor üzemeltetése elégséges a 

felszabaduló gázok elszívására. 

A kompresszorok II. és III. fokozata után egy-egy vizes hőtı (E 4823 A/B, E 4824 A/B) 

biztosítja a komprimálás hatására felmelegedı gáz visszahőtését. A kompresszor 

végnyomását nyomásszabályzó biztosítja a szállított etilén gáz kiadásával az etilén fogyasztók 

felé. Lehetıség van az etilén gáz kiadására az LDPE-I vezetékébe, a 18 bar-os 

nyomásfokozatú rendszerbe, valamint a kalusi távvezetékbe és a HDPE-II felé. A 

kompresszor szívónyomását és egyúttal a D 4821 tartály nyomását az etilén gáz 
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visszacirkuláltatásával, a kompresszor fordulatszámának változtatásával és a terhelés 

szabályzó 50 és 100 %-os állapot közötti váltásával automata szabályzó biztosítja. 

A tartályban a rétegképzıdés ellenırzésére különbözı magasságban hımérsékletmérések 

vannak beépítve. A keveredés biztosítása az etilén kiadó-szivattyúkkal történı cirkuláltatással 

lehetséges. A tartály nyomása a kompresszor szívónyomásával egyezik meg, melyet 

szabályzóval tartunk állandó értéken. Ha a kompresszor zavara, vagy a megnövekedett 

elpárolgás miatt a tartály nyomása emelkedik, a tartály szabályzója a gázfelesleget fáklyára 

fújja le. További nyomásemelkedés hatására nyitnak a tartály biztonsági szelepei - amik 

szintén fáklyára fújnak - megakadályozva ezzel a veszélyes túlnyomás kialakulását. 

A tartály tőzbe kerülése esetén a hirtelen felszabaduló nagy mennyiségő etilén gáz 

lefúvatására további biztonsági szelepek kerültek beépítésre, amelyek végsı esetben, 

megakadályozandó a tartály felhasadását, az atmoszférába fújnak le. 

Alacsony szívónyomásnál a kompresszort nyomáskapcsoló automatikusan leállítja. Ha a 

tartály nyomása tovább csökken, egy szabályzó etilén gázt enged a tartályba az elpárologtató 

utáni vezetékbıl. A tartály vákuum alá kerülését szippantó szelep akadályozza meg, mely 

levegıt enged a tartályba. 

A fogyasztók felé történı etilén kiadás a P 4821 A/B/C függıleges centrifugál szivattyúkkal 

történik. A P 4821 A/B/C szivattyúk nyomóvezetékeibe beépítésre került automatikus 

mőködéső by-pass szelepek biztosítják, a szivattyúk minimális szállított mennyiségének 

meglétét, a cseppfolyós etilénnek a visszacirkuláltatásával a D 4821 jelő tartályba. Ezzel az 

etilén cirkuláltatással biztosítható a tartályban a rétegzıdés elkerülése. 

Az etilén az E 4821 hıcserélı vízfürdıbe merített csıkígyójában párolog el. A vízfürdı 

hımérsékletét közvetlen 5 bar-os gız befúvatásával hıfokszabályozó biztosítja. A víz 

befagyása ellen hıfokkapcsoló véd, amely leállítja az etilén kiadását. Az elpárologtatás 

üzemeltetése esetén az E 4821-ben keletkezı kondenzvizet a P 4822 A/B szivattyúk szállítják 

a Pirolízis üzemben található D 8205 tartályba. 

Az elpárologtatott etilén hıfokának szabályozására az E 4822 jelő 5 bar-os gızzel üzemelı 

etilén túlhevítı, valamint egy cseppfolyós etilén befecskendezı szolgál. A fogyasztói igények 

stabilabb ellátását biztosítja az etilén gáz nyomásának szabályozása kaszkád kapcsolatban a 

kiadó szivattyúk által az elpárologtató kádra adott etilén mennyiségének szabályozásával. Az 

elpárologtatott etilén gáz betáplálható az LDPE-I felé, a 18 bar-os nyomásfokozatú 

rendszerbe, a HDPE-II felé, illetve a 40 bar-os nyomásfokozatú rendszerbe. 

Propilén-tárolás 



 - 180 -

A termelt propilén cseppfolyós alakban való tárolására szolgál a D 5801 jelő tartály. Ez egy 

állóhengeres, atmoszférikus tartály, sík fenékkel és domború önhordozó fedéllel. Tárolási 

kapacitása 8250 m3 (5000 t). Az Olefin-1 gyárban termelt cseppfolyós propilén az E 5603 

hıcserélıben hőtıköri propilénnel szemben -37oC-ra lehől és egy nyomásszabályzón át a D 

5801 tárolótartályba jut. Az Olefin-2 gyárból a cseppfolyós propilén szintén túlhőtött 

állapotban kerül kiadásra az Olefin-1-el analóg módon nyomásszabályozó alkalmazásával. 

A nyomáscsökkentés során keletkezı gázokat, valamint a felmelegedés által elpárologtatott 

gázmennyiséget a tartály tetejérıl szívja el a C 5801 kétfokozatú dugattyús kompresszor. A 

kompresszor által 16,5 bar-ra komprimált gáz az E 5803 hıcserélıben hőtıvíz ellenében 

cseppfolyósodik és a D 5802 tartályban győlik össze. Ebbıl szintszabályzó szabályozza a 

folyadék mennyiséget a D 5803 szívótartály felé, amelyik egyidejőleg az E 4804 etilén 

cseppfolyósító elıtét tartályaként is szolgál. A tartályból a folyadékot - szintszabályzás 

mellett - a P 5802 centrifugálszivattyú szállítja a tárolótartály alsó részén elhelyezett perforált 

körvezetékbe és ezzel biztosítja a tárolt folyadék keverését, a fordított rétegzıdés 

megakadályozását. A D 5803 tartályban keletkezett és az odavezetett gázok a C 5801 

kompresszor szívóoldalára jutnak. A szívónyomást a kerülıszelep mőködtetésével 

szabályzókör tartja, a visszakeringetett gáz a D 5803 alsó részén lép be és a folyadékon 

átbuborékolva lehől. A D 5801 tárolótartályból cseppfolyós propilén kiadására szolgálnak a P 

5801 A/B/C merülı centrifugál szivattyúk, a cseppfolyós propilén felmelegítésére pedig az E 

5801 vízfürdıs melegítı. 

A propilént a szivattyúk 17 bar-on keresztül nyomják a vízfürdıs melegítın és az 

tartálykocsiba tölthetı. Üzemzavar esetén innen láthatók el a polipropilén gyárak. A propilén 

20 oC-ra való felmelegítéséhez szükséges hımennyiséget a vízfürdıben kondenzálódó 5 bar-

os gız biztosítja, utóbbi mennyiségének változtatásával történik a vízfürdı hımérsékletének 

állandó értéken tartása. A C 5801 kompresszor javítása esetén a tároló tartálytól 

szerelvényekkel teljesen elválasztható, ebben az esetben a tartály nyomását egy 

nyomásszabályzó a fáklya felé történı lefúvatással tartja állandó értéken. A D 5801 

túlnyomás és vákuum elleni védelme lényegében megegyezik a D 4801 tartályéval. 

Szennyvízrendszer és olajfogó 

Az üzem három független csatornarendszerrel rendelkezik. A csatornák gerincvezetékei a 

közlekedési utak mellett, illetve alatt haladnak, az egyes csatorna szakaszokat gáz-záró aknák 

választják el egymástól. Az épületekrıl lefolyó és a nem szennyezett területeken összegyőlı 

csapadékvíz a “tiszta esıvíz csatornába” jut, majd onnan az M5-ös csatornába folyik. 
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Azokról a helyekrıl, ahol az olajszennyezıdés veszélye fennáll, a csapadékvíz és az elfolyó 

víz az “olajos esıvíz csatornába” folyik. Ugyanide jutnak a könnyő szénhidrogénekkel nem 

szennyezett, de esetlegesen olajtartalmú szennyvizek is. 

A technológiai szennyvizek, melyek szénhidrogénnel szennyezettek, ezen kívül sótartalmuk 

sem engedi meg, hogy a Tiszába jussanak, a “technológiai szennyvíz csatornába “ kerülnek. 

Az olajjal szennyezett vizek olajfogón haladnak keresztül. Az olajfogó két medencébıl áll, a 

kisebb keresztmetszető rész a technológiai szennyvíz olajtartalmát választja le. Az olajfogó 

nagyobb része az “olajos esıvíz” olajtartalmát választja le. A két szennyvíz egyesülve 

szivattyú segítségével a biológiai szennyvíztisztítóba kerül. A lefölözött olajat egy szivattyú a 

Pirolízis Üzem olajos mosókörébe adja vissza. A lefedett medencébıl az egészségre káros 

gızöket a V 8701 ventilátor kéményen keresztül megfelelı magasságban a légtérbe nyomja. 

Metanol-rendszer  

A metilalkohol több feladatot lát el az üzemben. Egyrészt a C2 hidrogénezı reaktorok 

hőtıközegéül szolgál, másrészt az alacsony hımérsékleten mőködı szivattyúk 

tömszelencéinek zárófolyadéka, harmadrészt az alacsony hımérséklető berendezésekben 

képzıdı hidrátok és jég eltávolítására idıszakosan a gázáramba adagolható. 

Az Olefingyár indulásakor a vegyipari benzinbe is adagolunk metanolt. Ennek célja a pirogáz 

szénmonoxid tartalmának beállítása (megemelése) az R 3201 A/B reaktor beüzemelésének 

idıszakában. A napi metanol szükséglet tárolására a D 8503 tartály szolgál. Innen a vegyipari 

benzinbe a P 8506/B szivattyúval, az acetilén hidrogénezı reaktor D 3201 metanol tartályába 

pedig a P 8503 szivattyúval adhatunk metanolt, ha szükséges. 

A csıhídon kialakított hálózatot a P 8506/A szivattyú látja el metanollal. Innen az a következı 

helyekre jut: a P 3101 A/B, P 3121 A/B, P 3301 A/B, P 5321 A/B szivattyúkhoz záró 

folyadékként, valamint az E 3001, E 3003, E 3005, E 3102, E 3302 hıcserélıbe, a T 3101, T 

3121, T 3301 és T 3801 kolonnákba a hidrátok, jégdugók eltávolítására adagolható. 

A metanol gyorsan ható MÉREG, ezért kezelése különös gondosságot és körültekintést 

igényel! 

7.1.3. A hıbontás folyamatának modellezése és szimulációja 

A krakkolási folyamatok tervezéséhez, irányításához és optimalizálásához már a kezdetektıl 

szükség volt a folyamatok modellezésére és szimulációjára. Ahogy azt az elızıekben már 

említettük, a mintegy 3000 reakcióból és még vagy 2000 folyamat-változóból álló rendszer 

viselkedésének leírása komoly kihívást jelentett és jelent ma is a témával foglalkozó kutatók 

számára.  
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A matematikai és kinetikai modellek elkészítését és a modellek validálását (érvényességi 

tartományuk meghatározását) hosszú laboratóriumi, fél-üzemi és üzemi kísérletek segítették. 

Ma már annyival egyszerőbb dolgunk van, hogy a sok ezer differenciál-egyenlet megoldását 

elvégzik helyettünk a számítógépek. A pirolízis folyamatának modellezésére és 

szimulációjára külön software-ek is kaphatók a kereskedelmi forgalomban. A mögöttük lévı 

know-how miatt ezek ára igen magas (a TECHNIP által forgalmazott SPYRO nevő software 

árából pl. egy nagyobb családi ház felépíthetı…). 

A hıbontás folyamatának modellezése 

a.) A reakcióháló elkészítése 

A reakcióháló szerves része a kinetikai paraméterek reakciókhoz történı hozzárendelése, 

amely a rendszer elkészítésének legnehezebb részét jelenti. Bonyolultabb összetételő elegyek 

krakkolása esetén ez különbözı mérések, kísérletek és számítások elvégzése nélkül nem is 

lehetséges. Tiszta gázok (etán, propán, n- és i-bután) és elegyeik pirolízise esetén azonban a 

szakirodalom is bıségesen szolgál kinetikai adatokkal. A két szélsı eset között – pl. 

bonyolultabb összetételő gázelegyek esetén – a kinetikai paraméterek meghatározására 

alkalmas módszerek kombinációja vezethet eredményre. Pl. a paraméterek egy részét 

szakirodalomban publikált adatokból „adoptáljuk”, a többit pedig becslés után pontosítjuk, 

vagy számítjuk. A kinetikai adatok minél pontosabb, un. elsı becsléséhez jó támpontot adnak 

a hasonló csoportba tartozó reakciók közötti analógiák, melyeket röviden az alábbiakban 

foglalunk össze:  

- Ha a referencia-reakció(k) esetében bebizonyosodott, hogy a kísérleti adatok az 

aktiválási energiák és frekvencia-faktorok tekintetében összhangban vannak az 

elméleti alapokon feltételezettekkel, akkor az analóg reakciók esetében azok 

beállíthatók; ügyelni kell azonban a szimmetrikus variációkra és a kémiai kötések 

pozícióira. Olyan megfontolások alapján tehetjük mindezt, miszerint az átmeneti 

komplexekre (legalábbis a szénhidrogének pirolízise esetében) – mind a molekulák, 

mind a gyökök esetében – a csoportok additív szabályai érvényesek.  

- Ez az analógia legnagyobb mértékben a H-atomot (gyököt) elvonó reakciókra 

érvényes. A feltételezés szerint ugyanis (melyet a gyakorlati mérések is igazoltak) az 

ilyen típusú reakciók sebességi állandói egy H-atom elvonásának esetében csak az 

atom típusától függ (elsı-, másod- vagy harmadrendő telített-, elsı- vagy másodrendő 

telítetlen, stb. szénatomon van).  
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- Ugyanezen hasonlósági szabály értelmében feltételezzük, hogy bármilyen, H-atomot 

elvonó reakció sebességi állandójának frekvencia-faktora csak az elvonó gyök 

típusától függ és független az elvont H-atom típusától.  

- A harmadik egyszerősítı feltevés pedig az, hogy a különbözı típusú H-atomok 

elvonási reakcióinál az aktiválási energiák közötti különbség független az elvonó 

gyöktıl; ez utóbbi feltevés azonban szigorúan elméleti szempontból véve már kevésbé 

helytálló: ugyanis a nagyon rezonáns gyököknél (mint pl. az allil-, vagy a 

ciklopentadiénbıl származó gyök) ettıl a szabálytól el kellene térni. 

- Egy általánosan elfogadott másik egyszerősítési szabály a kettıs kötésekre 

addicionálódó gyökökre vonatkozik (ugyanígy érvényes azonban a hármas-, diénes- és 

aromás kötések esetében is): a sebességi állandó csak a kötés helyzetétıl (α, β) és 

típusától (kettıs-, hármas-, stb.) függ.  

- A további szabályok a rekombinációk állandóira vonatkoznak (kivételt képeznek azok, 

amelyek 6-7-nél kisebb szénatom-számú molekulák képzıdéséhez vezetnek, mivel 

ezek általában, energetikai okokból, un. „harmadik-test” reakciók): ezek aktiválási 

energiája nulla és a frekvencia-faktort a megfelelı ütközési arányok és az ütközı 

testek effektív orientációjának feltételezésével meg lehet határozni.  

- Ezen túlmenıen, az eltérı típusú gyökök rekombinációinak sebességi állandóit az 

azonos gyökök geometriai eltéréseinek alapján lehet megbecsülni.  

- Következésképpen, az iniciáló (láncszakadási) reakciók – melyek a fentiek fordítottjai 

– állandóit is meg lehet határozni az említett megfontolások alapján. 

Bár a fentebb felsoroltak logikusak és kétségtelenül termodinamikai törvényszerőségeken 

alapulnak, az ellenırzés (vagyis a gyakorlati hozamok mérése) során ezeket – és fıleg a 

tapasztalt eltérések okait – alaposan fel kell tárni.  

Hasonló szabályokat lehet alkalmazni a gyökök izomerizációja során történjen az belsı H-

elvonással, (győrő képzıdése az átmeneti állapotban) vagy belsı addícióval a telítetlen 

kötésekre, aminek következtében győrős gyök képzıdik. Ezeknek a reakcióknak a frekvencia-

faktorai az általános ekT /h exp(∆S ≠ /R) kifejezésbıl vezethetık le (ahol e a természetes 

alapú logaritmus alapszáma, k a Boltzmann-állandó, h a Planck-féle állandó, T az abszolút 

hımérséklet, ∆S ≠ az entrópia változása az átmeneti állapotban, R pedig az egyetemes 

gázállandó). Ezeknek az izomerizációs reakcióknak az aktiválási energiái azokból az általános 

törvényszerőségekbıl vezethetık le, miszerint figyelembe kell venni a gyök típusát, amelyik 

elvonja, vagy adja a H-atomot, az elvont H-atom típusát, a telítetlen kötés helyzetét és típusát, 

valamint az esetleges alakváltozást a győrő képzıdésénél.  
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Az elızıekben felsorolt hasonlósági és egyszerősítési szabályok egyfajta útmutatást adnak a 

reakcióháló készítésekor az elemi reakciók paramétereinek becslésekor, ill. támpontokat 

jelentenek az ellenırzések során. A mechanisztikus modellek készítésekor ugyanis bizonyos 

egyszerősítések elengedhetetlenek ahhoz, hogy a modell kezelhetı legyen. Ügyelni kell 

azonban arra, hogy az egyszerősítések ne menjenek a pontosság kárára; ennek ellenırzéséhez 

az egyszerősített modell eredményeit mindig hasonlítsuk össze a teljesével, ha ez lehetséges. 

Szénhidrogén-elegyek krakkolása esetén a kinetikai paraméterek meghatározásakor nem 

feledkezhetünk meg a komponensek egymásra gyakorolt hatásáról sem. Illés és munkatársai 

pl. részletesen vizsgálták egy izooktánból, n-heptánból és ciklohexánból álló elegy bomlási 

sebességét, és összehasonlították a komponensek tiszta állapotban történı bomlásának 

sebességével. Megállapították, hogy a komponensek tiszta állapotban történı bomlásának 

sebessége az alábbi sorrend szerint csökken: 

    Izooktán > n-heptán > ciklohexán  

A komponensek elegyítése esetén az izooktán jelenléte növeli a n-heptán és különösen a 

ciklohexán bomlási sebességét. Ugyanakkor a leglassabban bomló ciklohexán jelenléte 

csökkenti a másik két komponens bomlási sebességét is. A komponensek egymás bomlási 

sebességére gyakorolt hatása ugyanis elsısorban a fı láncvivı gyökök koncentrációinak 

módosulásában nyilvánul meg. Ez utóbbi pedig a láncindító termikus disszociációs reakciók 

sebességi állandóinak viszonylagos értékétıl függ. Az említett példa esetén a magyarázat 

tehát az, hogy a fı láncvivı metil-gyök koncentrációja elegyben-bomláskor nagyobb, mint a 

tiszta komponens bomlásakor. Mindezeket figyelembe véve, a vizsgált kemence 

alapanyagának bomlására vonatkozó reakció-hálót úgy kell elkészíteni, hogy a kinetikai 

paraméterek meghatározásánál számításba vegyük a komponensek elegyben történı 

viselkedését is. Ezek alapján könnyen belátható, hogy a reakcióháló elkészítésénél a pontos 

hozam-eredmények eléréséhez igen körültekintı alapossággal kell eljárni. 

b.) A csıreaktor anyagmérlege 

A csıreaktorban a fluidum koncentrációja az áramlás mentén pontról-pontra változik; a 

reakcióelegy részecskéi sem elıre, sem visszafelé nem keverednek. A részecskék keveredése 

csak a csı keresztmetszetében, az áramlás irányára merılegesen történik. Következésképpen, 

az egy komponensre felírható anyagmérleget egy dV differenciális térfogat-elemre kell 

megszerkesztenünk: 

    FA = (FA + dFA) + (-rA)dV      (7.1) 

ahol: FA  a belépı A anyag tömegárama, mol/idıegységben kifejezve, 

 FA + dFA  a kilépı A anyag árama, ugyanazon mértékegységgel kifejezve, 
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 (-rA)dV  az A anyag reakció általi elfogyása, ugyancsak mol/idıegységben 

ha felidézzük, hogy: 

                                       ( )[ ] AAAAA dXFXFddF 00 1 −=−=      (7.2) 

   ahol az XA az A anyag konverzióját jelenti. Behelyettesítést követıen: 

                                                ( )dVrdXF AAA −=0       (7.3) 

A következı, 32. ábra jól szemlélteti a csıreaktor anyagmérlegét és a konverzió változását a 

reaktor hossza mentén. 

 

32. ábra: A csıreaktor differenciál-eleme 

Ha a betáp (FA0) konstans, az rA az anyagok koncentrációjától, ill. konverziójától függ. 

A (7.3)-as egyenlet integrálásával a reaktor méretét egy adott betáphoz, és a kívánt 

konverzióhoz viszonyítottan meg lehet határozni. A fenti kifejezéseket mind koncentrációkra, 

mind konverziókra fel lehet írni. Ha a rendszer sőrősége változó, akkor a konverziók 

használata kényelmesebb. Bármelyik formát is választjuk, az alábbi négy fontos paraméterbıl 

hármat ismernünk kell a negyedik meghatározásához: a reakció sebessége, mértéke (értsd: az 

alapanyag konverziójának változása a hımérséklet változásával), a reaktor térfogata és a 

betáplált anyag mennyisége. 

Az egyenletek megoldásaihoz az alábbi útmutatásokat javasoljuk követni: 

- a numerikus és a grafikus integrálás egyaránt alkalmazható; bizonyos – egyszerőbb -   

esetekben az analitikus integrálás is lehetséges és kényelmes (ilyenkor a reakciósebesség 

egyenletét be kell helyettesíteni a (7.3)-as egyenletbe; a nulla-, elsı- és másodrendő 

reakciókhoz az analitikus megoldás ismert) 

- az állandó sőrőségő rendszereknél (legyen az szakaszos üzemő tank- vagy folytonos  

üzemő csıreaktor) a tartózkodási idıt lehet azonos értelemben használni 
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- a változó sőrőségő rendszereknél azonban a viselkedést leíró egyenleteket nem szabad 

felcserélhetı módon használni, hanem minden egyedi esetre külön fel kell írni (azért, 

mert ilyen esetekben a térfogat és a térfogat-sebesség hányadosa nem azonos a 

tartózkodási idıvel) 

c.) A csıreaktor energia-mérlege 

Az iparban alkalmazott reaktorok nem mindig izoterm körülmények között üzemelnek; a 

számos ok között felsorolhatók a szelektivitás, a kémiai egyensúly, a profit-optimalizálás, 

vagy sokszor egyszerően arról van szó, hogy mőszakilag nem megvalósítható. Ilyenkor válik 

szükségessé az energiamérleg-egyenlet felállítása is, amit – a kontinuitás-egyenlethez 

hasonlóan – a reaktor térfogat-elemére vonatkoztatva írunk fel. Az egyenlet felállításához 

néhány dolgot fel kell tételeznünk: elıször is azt, hogy a hı átadása csak konvekció útján 

történik, és ez a konvekció egy dugattyúszerő áramlás útján valósul meg; másodszor pedig 

azt, hogy a csı egy adott keresztmetszetében a hımérséklet egyenletes. Amikor pedig a 

hıcsere (hıátadás) a csı falán keresztül történik, akkor a fal és a csıben áramló közeg közötti 

hımérséklet-különbség a fal mellett, egy nagyon vékony filmben realizálódik. Az 

energiamérleg-egyenletét ezek alapján a következık szerint írhatjuk fel: 

 

                                          
( )
( ) 0=

∆−−Ω
−+

Ω∑ Hr

TTdU

dz

dT
cm

A

rt

j
pjj

π
                           (7.4) 

ahol: mj  a  j  komponens tömegárama (kg/h) 

       cpj  a  j  komponens fajhıje (kJ/kg ºC) 

       T és Tr az áramló közeg, ill. környezetének hımérséklete (ºC) 

       U  a globális hıátadási tényezı (kJ/m2h ºC), a csı belsı átmérıjéhez viszonyítottan 

        z  a reaktor hosszanti koordinátája (m) 

       Ω  a csı keresztmetszete (m2) 

Ha behelyettesítjük a már ismert 
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r   egyenletet a fenti, (7.4)-es  

 

egyenletbe, akkor az alábbi összefüggést kapjuk: 
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Ha a reaktor adiabatikus, akkor a jobb oldali második tag nulla, és közvetlen összefüggés van 

a ∆x és a ∆T között. Az (5.2)-es egyenlet alkalmazásánál gyakran elıfordul, hogy a fajhık és a 

reakcióhık behelyettesítése során nem összegzett, hanem átlagolt értékeket használnak.  

Ahogy azt fentebb már említettük, a gyakorlatban sok esetben nem lehetséges a reaktorok 

izoterm üzemeltetése. Említettük a termikus krakkolás példáját, amikor nem lehet elkerülni, 

hogy a reaktor egy részét arra használjuk, hogy a betáplált alapanyagot a reakció 

hımérsékletére melegítsük fel. Ilyen esetben nem választható el tisztán a betáp-elımelegítés 

és a reakció zónája – ellentétben a katalitikus reaktorok jelentıs részével. Ha pl. a 

reakciósebességet egy T1 viszonyítási hımérsékleten kell meghatározni és ha a reaktor 

térfogatát onnan számítjuk, ahol a T1-et elérjük, akkor nem tehetjük meg, hogy az elımelegítı 

rész konverzióját ne vegyük figyelembe. Hasonló a helyzet a kilépésnél, amikor a konverzió 

még változik az után is, hogy a reakcióelegyet lehőtöttük. Így van ez a termikus krakkolás 

esetében is, amikor a reakcióelegyet a kvencshőtıkben, ill. olaj-befecskendezéssel igyekeznek 

minél gyorsabban lehőteni. Ez nemcsak a fenti okok miatt szükséges, hanem azért is, hogy 

elejét vegyék a szekunder reakciók nagyobb mértékő kiterjedésének. 

d.) A reakcióelegy áramlása 

A reaktorcsıben a reakcióelegy gázfázisban, magas hımérsékleten és nagy sebességgel 

(magas Re-szám) áramlik. A nyomásesést a 7.6-os egyenlettel tudjuk a legpontosabban 

kiszámolni: 
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+=  (7.6) 

ahol p jelöli a nyomást, ρ a gázelegy sőrősége, Lt az egyenérték-csıhossz, g a nehézségi 

gyorsulás, dt a csı belsı átmérıje, ξ(x) a csıidom (vagy ív) helyi ellenállási tényezıje, f pedig 

a súrlódási tényezı, amely egyenletesen sima falú csövekre az alábbi összefüggés szerint 

számítható ki:  

25.0

3164.0

Re
f =  (7.7) 

A 7.6-os egyenlet a Darcy-Weisbach egyenlet egyik formája, melyet a CHEMCAD 

szimulátor is használ a nyomásesés számításához. 

A pirolízis kemence radiációs csöveinek átmérıje és profilja annak hossza mentén több 

alkalommal is változik.  BOHL, ZOEBL és KRUSCHIK részletes módszert dolgozott ki az 
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áramlási veszteségek pontos kiszámítására, ahol a szerelvények, idomok okozta veszteséget 

egy un. egyenérték-csıhosszal lehet kifejezni [18]. 

A veszteség-tényezı az idomban uralkodó áramlási viszonyoktól /Re-szám/ és annak 

formájától függ. A számítást megkönnyíti, hogy az említett szerzık az ipari gyakorlatban 

elıforduló minden idomra adnak tényezıt /grafikonon vagy táblázatban/ a Re-szám 

függvényében. Fentieket figyelembe véve a teljes csıhossz az egyenes szakaszok és az 

egyenértékő hosszak összege. Az egyenértékő csıhossz kiszámítását a szimulátor is el tudja 

végezni, de nem tudja figyelembe venni az Y-elágazású idomokat. /Mint a „kézi” számításnál 

kiderült, a program felépítése logikus, mivel ezeken az idomokon – az átmérı növekedése 

miatt – nincs áramlási veszteség/. Ha a nyomásesést számítógépes szimulációs program 

számolja, akkor számára elégséges a teljes csıhossz és az egyenérték (átlagos) átmérı 

megadása.  

A mérleg-egyenletek összegzése 

 

Kezdetben a pirolízis kemence szimulációját a betáplált szénhidrogén(ek) globális eltőnési 

sebességének alapján próbálták elvégezni. Ennek az volt az elınye, hogy csak egy 

kontinuitás-egyenletet kellett használni, de ez a megközelítés nem generálta a termék-

eloszlást. Ha viszont ismerjük a konverziót a kilépésnél, megkaphatjuk a termék-eloszlást is a 

kihozatal-konverzió összefüggésbıl. Az ilyen módon kapott termék-eloszlás azonban csak 

akkor korrekt, ha a kihozatal-konverzió összefüggés független a hımérséklettıl. Szerencsére 

ez a paraffinok hıbontása esetében közel igaz is, legalábbis az ipari alkalmazások területén. A 

másik nehézség a reakcióhı helyes számbavétele. Mivel a hıbontás folyamata számos 

párhuzamos és konszekutív lépésbıl áll, nem lehetséges egyetlen globális (-∆H)-értéket 

használni a reakciókhoz; ezzel a módszerrel ugyanis nem tudnánk korrekt hımérséklet-profilt 

felállítani anélkül, hogy a kinetikai paramétereket ne torzítanánk. 

Ahhoz tehát, hogy a modellezésnél kellı pontossággal járjunk el, fel kell állítanunk egy 

részletes reakció-rendszert. Ebben az esetben természetesen nem egy, hanem egy sorozat 

kontinuitás-egyenletet kell majd használnunk. Ezzel a módszerrel viszont pontosabban 

kaphatjuk meg a termék-eloszlást és a hımérséklet hatását helyesen vettük figyelembe. Ezen 

túlmenıen, helyesen számolunk az egyedi reakcióhıkkel is a különbözı konverziókon.  

A kemence szimulációja mindezek figyelembe vételével egy olyan egyenlet-rendszer 

felállítását igényli, amely tartalmazza a kontinuitás-, az energiamérleg- és a nyomásesés-

egyenleteit: 
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ahol a kiindulási feltételek: )0()0,(,1)()0,( 00 TxTNixcxc cii =→==                                               

a határfeltételek pedig: )(),0(,1)(),0( tTtTNitctc inciini =→== .                                                              

 

(A 7.8-as és a 7.9-es egyenletekben ci jelöli az i-dik komponens koncentrációját, rk a k-ik 

reakció sebessége, v az elegy áramlási sebessége, Cp a fajhı; T az abszolút hımérséklet; ∆Hk a 

reakcióhı, Q pedig a rendszerbe bevitt hımennyiség) 

A fenti megközelítést számos kutató (pl. Myers, Watson, Snow, Shutt, Shah, Fair, Rase, 

Lichtenstein) alkalmazta. A helyzet akkor válik bonyolulttá, amikor a molekuláris 

reakciókkal együtt a krakkolás valódi mechanizmusát jelentı gyökös reakciókat is figyelembe 

vesszük. A rendszer ugyanis matematikailag merevvé válik, mivel a molekulák és a gyökök 

koncentrációi és a reakciók sebességei között több nagyságrendi különbségek vannak. 

Ráadásul – a nagyszámú részecske és reakció miatt – a rendszer mérete is jelentısen 

megnövekszik.  

A pirolízis szekunder reakcióinak vizsgálata 

 

A hıbontás célzott folyamatát kísérı szekunder reakciók tanulmányozása is egyre intenzívebb 

kutatások tárgyát képezi. Ennek oka az, hogy az alapanyagok árának rohamos emelkedése 

törvényszerően indukálja azok gazdaságosabb felhasználásának szükségességét, vagyis a 

nemkívánatos reakciók visszaszorítását. Ezek közül a legjelentısebb a koksz képzıdése, mely 

az alapanyag-veszteségen túlmenıen a kemence teljesítmény-mutatóira is negatív hatással 

van. A reaktorcsövek belsı falára lerakódott kokszréteg ugyanis nemcsak a hıátadást rontja, 

hanem a csövek szerkezeti anyagának gyorsabb elöregedését is elısegíti. A csövek falára 

rakódott kokszot idıközönként gız-levegı eleggyel le kell égetni. A két koksztalanítás közötti 

idı a kemence és az alapanyag típusának, valamint a pirolízis szigorúságának függvénye: pl. 

egy hagyományos, benzinbontó kemence esetében, magas szigorúság esetén a futamidı kb. 

60 nap. A kemencék élettartamát tekintve az a tapasztalat, hogy a radiációs csövek leginkább 
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igénybevett részeit (a reaktor kilépési pontjához legközelebb esıket) átlagosan ötévenként, a 

teljes radiációs csıfüggönyt pedig tízévenként cserélni kell.  

A kokszképzıdés mechanizmusát tekintve a kutatások azoknak a vegyületeknek a 

viselkedését vizsgálják (győjtınéven: koksz-prekurzorok), amelyek a koksz képzıdéséhez 

vezethetnek. Ilyenek az olefinek, acetilének, aromások és külön csoportba sorolják a C5+ 

telítetleneket. A koksz képzıdésének globális sebessége az említett vegyületek kokszosodási 

sebességeinek összegeként írható fel: 

 

rc = kol C
n1

ol + kac C
n2

ac + kar C
n3

ar + kC5+ C
n4

C5+               (7.11) 

A sebességi állandók meghatározása nem egyszerő feladat, mivel a reaktorcsı anyagában lévı 

különbözı fémek (elsısorban a nikkel) katalitikus hatása a szakemberek körében ismert és 

elfogadott ugyan, de ennek kvantitatív meghatározására nincsenek irodalmi adatok. 

Figyelemre méltó a koksz képzıdésének a matematikai modellbe történı beépítésére tett azon 

javaslat, ami szerint a kokszképzıdésnél, annak lassú folyamata miatt egy kvázi-egyensúlyi 

állapotot lehet figyelembe venni: 

 

   ∂C/∂t = (dt – 2tc)αrc/ρc                   (7.12) 

 

ahol C a koksz felhalmozódása [m], dt a reaktorcsı átmérıje, tc a kokszréteg vastagsága, α a 

kokszosodási tényezı, rc a kokszképzıdési reakció sebessége, ρc pedig a képzıdı koksz 

sőrősége. Határfeltételként a csıfal 1100ºC-os hımérsékletét javasolják figyelembe venni. A 

fenti megközelítés pozitív vonása, hogy sok mérhetı paramétert is tartalmaz, de a számított 

mennyiségek méréssel történı ellenırzése itt sem megoldott. A szokásos termékek hozamai 

ugyanis ellenırizhetık laboratóriumi mérésekkel és a számított, vagy becsült kinetikai 

paraméterek hozzáhangolhatók a mérési eredményekhez. A koksz esetében – különösen üzem 

közben – ilyen lehetıség nincs. Közvetett ellenırzési módszerként szóba jöhet a kiégetési 

gázok mennyiségébıl történı visszaszámolás, de ez a módszer is sok pontatlanságot és 

bizonytalanságot hordoz magában. A hıátadás folyamatának többzónás matematikai 

modellezése a kokszképzıdés esetében is vezethet helytálló elméleti megoldáshoz, de az 

eredmények ellenırzése itt is nyitott kérdés marad. 

A másik jelentıs mellékreakció a CO (szénmonoxid) képzıdése, amely egyrészt a lerakódott 

koksz és a jelenlévı vízgız reakcióba lépésével, másrészt a metán és a vizgız reagálása során 

képzıdik. A CO a bontást követı hidrogénezési folyamatokra van negatív hatással, mivel 

mérgezi a hidrogénezı reaktorok katalizátorait. A hatás legerısebb a C2-frakció 
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hidrogénezésénél, ahol a CO jelenléte miatt a reaktort a szokásosnál magasabb hımérsékleten 

kell üzemeltetni, ami nemcsak az acetilének, hanem a termék etilén egy részének 

hidrogénezését is eredményezi. Az így jelentkezı termékveszteség százalékos nagyságrendő 

is lehet. A CO képzıdése elsısorban a gázfázisú alapanyagokat bontó kemencéknél jelentıs, 

ahol a krakkolt gázokban lévı koncentrációja 1% fölé is mehet. A normál hidrogénezési 

üzemvitelhez ezt a koncentrációt 0,05% körüli értékre kell visszaszorítani. Ezt úgy érik el, 

hogy a kemencébe kéntartalmú vegyületeket (pl. DMDS) adagolnak, hogy csökkentsék a 

reaktorcsı anyagában lévı fémek szekunder reakciókra irányuló katalitikus hatását. 

A kinetikai modell felállításánál nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy az említett 

mellékreakciók nemcsak gáz-, hanem folyadék-, sıt szilárd-fázisban is lejátszódhatnak. 

(Gázelegyek bontása esetén csak gáz-, ill. szilárd fázisról beszélhetünk, de benzin, vagy 

gázolaj krakkolása során, az aromás győrők kondenzációja és dehidrogénezıdése során egy 

kvázi folyadék állapot is feltételezhetı). Ez a tény az egyensúlyi-, ill. a sebességi állandók 

kiszámításánál egyszerősítı megközelítések alkalmazását teszi szükségessé. 

7.1.4. Az olefin-elıállítás folyamatának optimalizálása 

Az olefingyártás folyamatait ma már nem is inkább technológiai, hanem gazdasági 

szempontok szerint kell optimalizálni. Ez azt jelenti, nem mindig a fıtermékek legnagyobb 

mennyiségben (és természetesen kifogástalan minıségben) történı elıállítása a cél, hanem a 

lehetı legmagasabb profit elérése. Természetesen ezt egy ilyen bonyolult rendszerben a 

számítógépes modellek segítsége nélkül nem lehet eredményesen elvégezni. Ha a profit a 

célfüggvény és azt kell maximalizálni, akkor a technológiai paramétereken kívül az alábbi 

tényezıket (nyugodtan mondhatjuk, hogy változókat) kell figyelembe venni: 

- az alapanyagok minısége, mennyisége és árai 

- a különbözı energiafajták mennyisége és árai 

- a termelt termékek mennyisége és áraik 

- a termelés un. fix költségei (munkabérek, amortizáció, stb.) – ez utóbbiakat az 

optimalizálásnál állandónak vesszük 

A technológiai folyamatok paraméterei és vezérlése – a gazdasági igényeknek megfelelıen – 

viszonylag tág határok között változtathatók. Ez azt jelenti, hogy bizonyos korlátok mellett 

van mód arra, hogy a technológiát a leggazdaságosabb módon üzemeltessük. Hétköznapi 

nyelven szólva az optimalizálás azt jelenti, hogy mindig abból kell kihoznunk a legtöbbet és a 

legjobbat, amink van. A rendelkezésre álló alapanyagok mennyisége és minısége pl. komoly 

korlátokat jelent, mert nem lehet ugyanannyi etilént (és propilént) gyártani gázolajból, mint 
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gázokból. Nehezebb alapanyagok esetében ugyanis nı a nehezebb termékek (pl. benzol, 

toluol, nehezebb aromások) aránya, a könnyebbeké (metán, etilén, propilén) pedig csökken. 

Még az igen komoly tudással rendelkezı szakemberek számára sem könnyő feladat 

eligazodni ebben a több ezer dimenziós rendszerben (két-három ezer kémiai reakció és 

nagyjából ugyanennyi paraméter és folyamatváltozó alkotja a technológiai rendszert). Ha 

ehhez még hozzá vesszük az alapanyagok, energiák és termékek naponta változó árait, akkor 

belátható, hogy nincs egyszerő dolga a folyamatot irányító mérnököknek. A legfıbb 

problémát általában az jelenti, hogy kevés azoknak a paramétereknek a száma, amin módjuk 

van változtatni. A termikus krakkolás esetében a változtatás lehetısége általában csak két 

paraméterre korlátozódik: az a radiációs csıbıl kilépı közeg (bontott gázok) hıfoka, a COT 

és a hígítógız aránya (ST/HC). A változtatások hatását a ma alkalmazott modellek elıre 

tudják jelezni – viszonylag nagy pontossággal. Az ipari üzemek által használt lineáris 

modellek nagy gyorsaságúak is, mert a paraméterek változásának hatását az üzemelési 

tartományban lineárisnak feltételezik. A feltételezések helyességét a gyakorlati mérések is 

igazolták. A következı, 33. ábrán a különbözı termékek hozamainak változása látható a 

kilépı hımérséklet változásának függvényében. 

 

33. ábra: A termékek hozamainak változása a COT függvényében 

A fenti ábrán az alapanyag n-bután krakkolásánál keletkezı etilén, propilén és metán 

termékek hozama látható – megfigyelhetı, hogy mind az alapanyag fogyása, mind a termékek 

képzıdésének változása lineáris. Figyelem: ez a teljes hıfok-tartományra nem, csak az 
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üzemelési tartományra igaz! A következı, 34. ábra mutatja, hogy egy gyár napi termelését 

igen nagy pontossággal lehet számolni, ha ismerjük az alapanyag-szerkezetet. 

 

34. ábra: Az olefingyári termelés-kalkulátor 

A táblázat felsı részében a különbözı alapanyagokból nyerhetı elméleti hozam-szerkezetek 

láthatók. A zöld mezıkbe csak be kell írni a ténylegesen felhasznált alapanyag mennyiségeket 

és a program kiszámolja, hogy abból mennyi etilént lehet gyártani (theoretical ethylene 

production). Ez alá be kell írni a valós (mőszerekkel mért) etiléntermelést és össze kell 

hasonlítani az elméletivel. 

 

35. ábra: A fajlagos energia-felhasználások változása 
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A termelt mennyiségek mellett természetesen nagyon fontos a felhasznált energiák 

mennyisége is. Ezek is fıként a felhasznált alapanyag minıségének (és mennyiségének) 

függvényében változnak. A 35. ábrán három olefingyár alapanyagra vetített fajlagos energia-

felhasználásának változása látható, napi bontásban. Jól látható, hogy pl. a „lila” gyár fajlagos 

energia-felhasználása kedvezıtlen feltételek (rossz minıségő alapanyag, alacsony terhelés) 

mellett akár a háromszorosára (0,2-rıl 0,6 MWh/t alapanyagra) is nıhet. Az 

energiafelhasználás követése tehát igen fontos feladat! A legfontosabb mégis a profitabilitás 

követése. A fenti három gyár napi profitjának alakulását a következı, 36. ábra szemlélteti. A 

viszonylag egyenletes napi profit azt jelzi, hogy sem az alapanyag szerkezete, sem azok árai 

(sem a termékek és energiák árai) nem változtak jelentısen. Az is látható, hogy a „sárga” 

gyárban volt egy kétnapos üzemzavar, amikor szünetelt, vagy csökkentett volt a termelés. 

A három gyár közötti profit-szint közötti különbségek nemcsak (és nem elsısorban) a 

termelékenységük közötti különbségeket jelzik, hanem a kapacitásaik közötti különbségeket. 

Ha nagyobb a gyár, több profitot tud termelni, de ha leáll, veszteséget „termel”, mert sok 

alapanyagot és energiát kell felhasználnia a leállás és a visszaindulás során. Egy olefingyár 

„üres állapotról” történı visszaindítása ugyanis több napot is igénybe vehet. A feltöltött, 

vagyis a „stand-by” állapottól az etiléntermelés kezdetéig is közel két nap telik el. Egy nem 

tervezett (üzemzavaros) leállás egy olefingyárban akár napi 200-300 millió forint veszteséget 

is okozhat! Ez pedig akár egy egész hét profitját is elviheti. Ezért fontos kiemelten az 

üzembiztonság, a technológia zavarmentes üzemeltetése. 

 

36. ábra: Az olefingyárak napi profitjának alakulása 



 - 195 - 

7.1.5. A Magyarországon alkalmazott technológiák 

Magyarországon két olefingyár üzemel, mindkettı Tiszaújvárosban, a TVK NYRT (a MOL 

Csoport tagja) területén. Mindkét technológiát a német LINDE cégtıl vásárolta meg a TVK. 

Az elsı még 1975-ben kezdte meg az üzemelést (tehát 2010-ben már 35 éves!), a másik pedig 

2004-ben. Az újabb technológia modernebb, energetikai adatai is jobbak. Kapacitása 

viszonylag kicsi (250 ezer tonna etilén/év), ezért a profitabilitás szempontjából nem tudja 

felvenni a versenyt a legmodernebb (millió tonnás) olefingyárakkal. A TVK két olefin 

üzemének együttes etiléntermelı kapacitása egyébként 630 ezer tonna/év, amivel az európai 

középmezınybe tartozunk. Az EU 27 tagállamában egyébként 57 olefingyár található. 

A LINDE technológiák nagy elınye a kiemelten magas üzembiztonság és a környezetvédelmi 

elıírásoknak való megfelelıség. Erre vonatkozóan ugyanis Németországban már régóta a 

legszigorúbb elıírásokat alkalmazzák már a tervezési folyamatokban is. Pozitívum még a 

magas biztonságtechnikai és tőzvédelmi színvonal. Negatívumként talán a technológiák 

viszonylagos rugalmatlanságát lehetne említeni: ez azt jelenti, hogy az üzemelés során a 

paraméterek szőkebb határok között változtathatók. Az Olefin 1 üzem technológiáját az elızı 

fejezetekben már ismertettük; az Olefin 2 üzem technológiáját jelenleg még titoktartási 

megállapodások védik, ezért arról nem tudunk részleteket közölni. 

A LINDE mellett egyébként még négy olyan világcég van, amelyik olefingyári technológiák 

know-how-ját (licencét) értékesít.  

7.2. Polimerizációs technológiák 

Az 1930-as években indult meg a makromolekulák nagy tudománya, ekkor kezdıdött az 

empíria felváltása, a polimerizáció mechanizmusának, a polimer szerkezetének felderítésével, 

a polimerizációs kinetika megfejtésével, stb.. Az új anyagok adta tudományos – és ebbıl 

fakadó gyakorlati – lehetıségek (nem utolsó sorban a gazdasági lehetıségek) lázba hozták a 

tudományos és gazdasági világot. Az 50-es és 60-as évek rohamos fejlıdés idıszakát 

képviselték. Óriási mértékő beruházások indultak egymás után és a tudomány ontotta az újabb 

és újabb lehetıségeket; megtanultak olyan alapanyagokból is mőanyagot készíteni, amikbıl 

korábban mindenki azt hitte, lehetetlen. Megtanultak szabályos szerkezető anyagokat 

gyártani, megtanulták a mechanikai és minden egyéb tulajdonságot módosítani, javítani. A 

mőanyagipar igazán a tudomány szárnyain nıtt naggyá és azzal szoros kölcsönhatásban 

fejlıdött. Ilyen szerves fejlıdésre a technika fejlıdésében korábban nem volt példa. 
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Az új anyagok természetesen újabb és újabb lehetıségeket biztosítottak a felhasználóknak. Új 

igényeket ébresztettek és ezeket is ki lehetett elégíteni. A tudomány más területeinek fejlıdése 

(elektronika, és mindaz, ami ebbıl származtatható) új lehetıségeket adott a feldolgozásnak, a 

méretezett, precíz tömegszerő termelésnek. Közben mind újabb mőanyagok és feldolgozási 

technológiák alakultak ki. 

Az elsı gondok a 70-es években jelentek meg, az ún. olajválságok során, amikor a 

petrolkémiai nyersanyag felhasználása átmenetileg megkérdıjelezte a termékek 

gazdaságosságát és a válság okozta recesszió sok elindult beruházást, sıt mőködı üzemet tett 

redundánssá. Természetesen ez csak megzavarta a fejlıdést, visszafogta a nagy kutatási, 

fejlesztési lázat, de nem állíthatta meg a haladást. Új, speciális célokat szolgáló, kis 

volumenben elıállított mőanyagok láttak napvilágot és megkezdıdött az erısített mőanyagok 

térhódítása a legigényesebb technikai területeken, a rakétaiparban és az őrhajózásban. 

Napjainkban terjednek el ezek az anyagok a hétköznapi életben. 

Ma már nem elég az új és újabb mőszaki igényeken fáradozni, hanem meg kell oldani a 

feleslegessé vált anyagok gazdaságos újrahasznosítását, vagy megsemmisítését. Ez ad most a 

tudománynak és a társadalomnak új feladatokat, illetve a biztonságtechnikai szempontok 

szerinti fejlesztések. A fejlıdés tehát azért furcsa, mert a hasznosság bizonyításától az újabb 

és újabb mőanyagféleségeken, az új és gazdaságos feldolgozási módszereken át a 

megsemmisítésig tart. 

7.2.1. A polietilének (PE) elıállításának technológiái 

A különbözı polietilén típusokat (rövidítése: PE) a gyakorlatban a sőrőségük szerint 

csoportosítják, mivel a sőrőség szorosan összefügg a molekulaszerkezettel és ezen keresztül 

az anyag alkalmazástechnikai tulajdonságaival, emellett pedig jól meghatározható 

anyagjellemzı. A különféle polietilén típusok elıállítására különbözı gyártási eljárásokat 

alkalmaznak. Az iparban legelterjedtebb polimerizációs módszerek: 

• Nagy nyomáson (1500-2500 bar), magas hımérsékleten (180-320 ºC), oxigén vagy 

peroxid iniciátorokkal (ICI ill. BASF eljárás). 

• Közepes nyomáson (40-300 bar), közepes hımérsékleten (130-180 ºC),  fém-oxid 

katalizátorokkal, szénhidrogénes közegben (Phillips eljárás). 

• Kis nyomáson (2-5 bar), alacsony hımérsékleten (50-80 ºC), Ziegler-Natta 

katalizátorokkal (Ziegler eljárás). 

A polietilén elıállításának egyik újabb módszere hasonló a kisnyomású technológiához 

(esetenként a nyomás elérheti a 30-40 bar-t), de lényeges különbség, hogy a polimerizációt α-
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olefin típusú komonomerek adagolása mellett végzik (lineáris kissőrőségő PE, Union Carbid 

eljárás). A kereskedelmi forgalomban lévı PE többségét még ma is a legrégebbi, 

nagynyomású eljárással gyártják. A különféle eljárásokkal gyártott PE típusok tulajdonságai 

is eltérıek, ami a polimer különbözı molekulaszerkezetére vezethetı vissza. A 

gyártástechnológia döntıen befolyásolja a polimerláncok elágazásainak számát és eloszlását, 

ez pedig a kristályszerkezetet és ennek megfelelıen az anyag tulajdonságait. 

A nagynyomású polietiléngyártó eljárás ismertetése 

Történeti áttekintés 

1933-ban az angliai ICI-nál figyelték meg elıször szilárd polietilén képzıdését, amikor 

kémiai reakciókat tanulmányoztak magas nyomáson, nevezetesen etilént reagáltattak 

benzaldehiddel oxigén nyomok jelenlétében 1400 bar nyomáson és 170 °C-on. Az elsı 1000 

kg polietilént 1938-ban gyártották egy kismérető kísérleti autoklávban. 

A BASF a második világháború évei alatt fejlesztette ki saját polietiléngyártó eljárását, amely 

autokláv helyett csıreaktort alkalmazott. A csıreaktoros technológia üzemiesítésére a háború 

után került sor. A nagynyomású technológiával gyártott polietilént az angol elnevezés 

kezdıbetőit felhasználva LDPE-nek nevezzük (Low Density PoliEthylene - KisSőrőségő 

PoliEtilén), szemben az egyéb technológiákkal gyártott közepes- vagy nagysőrőségő 

polietilénnel. Az etilén polimerizációja nagy nyomáson gyökös mechanizmus szerint megy 

végbe. Maga a polimerizáció négy részreakcióval írható le, ezek az iniciálás, láncnövekedés, 

láncátadás és láncvégzıdés. 

A polimerizáció „megindítható”, vagyis iniciálható, 

a./olyan vegyületekkel, amelyek bomlása során gyökök képzıdnek, pl. peroxidokkal, 

b./ molekuláris oxigénnel. 

Az iniciálás legegyszerőbb formája, amikor egy peroxid-, vagy egy azo- vegyület két gyökre 

bomlik fel: 

R - O - O - R’ → R - O⋅ + R’ - O⋅ 

R” - N = N - R” → R”⋅ + R”⋅ +N2  

Az oxigénnel történı iniciálás mechanizmusa még ma sem ismeretes pontosan. Feltételezik, 

hogy a szabad gyökök hasonló módon képzıdnek, olyan nem stabil átmeneti vegyületeken 

keresztül, amelyek valamiféle „degenerált robbanás” termékei. 

Esetünkben oxigént használunk iniciátorként. 
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Biztonságtechnikai fejlesztések 

A nagynyomású csıreaktoros rendszerek kritikus pontja a nyomásmentesítı rendszer. Az 

exoterm reakciót, ami dekompozíciót okozhat, gyorsan kell észlelni, és hatékonyan kell 

kezelni. A rendszerrel szemben támasztott követelmények: 

• A hımérséklet emelkedés korai felismerése. 

• Gyors és biztonságos lefúvatás. 

• Polimer szétválasztás a porszennyezés csökkentése érdekében. 

• A fontos részegységeknek (hımérsékletérzékelık, lefúvató szelepek, lefúvató 

tartály) megbízhatónak és hatékonynak kell lenni. 

Az Elenac és a BASF ez ügyben tett fejlesztései: 

• Teljes nyomásmentesítı rendszerre szimuláció. 

• Fejlesztett részegységek és porszétválasztó rendszer. 

A reaktor leürítés folyamata 

Minden egyes exoterm reakció dekompozíciót eredményezhet, ha nem sikerül idıben 

kezelni. Elıször a rendellenes hımérsékletet kell érzékelni, erre a rendszernek gyorsan 

kell reagálni, és a reaktor tartalmát biztonságosan és hatékonyan kell leüríteni. 

A biztonsági rendszer fontos részegységei. 

• Hımérsékletérzékelı a rendellenes hımérsékletet érzékelésére. 

• Logikai rendszer a megfelelı beavatkozás megkezdéséhez. 

• Leürítı szelep a reaktor nyomásmentesítésére. 

• Leürítı tartály az expanzióra és a biztonságos reaktor nyomásmentesítésre. 

A nyomásmentesítés idıbeli sorrendje a következı. 

• Az exoterm reakció egy ’forró pontot’ hoz létre, amely a reaktor hosszán végig 

vándorol a reakció eleggyel. Ezt csak akkor lehet érzékelni, ha elér egy 

hımérsékletérzékelıt. 

• A hımérsékletérzékelınek eléri a reteszértéket és jelet küld a rendszernek. 

• A kiadott jel eljut a biztonsági rendszerhez és megfelelı beavatkozásnak 

elkezdıdik. 

• A lefúvató szelep teljesen kinyit. 

• A reaktor nyomás leesik a reaktor tartalmának mennyiségének és a lefúvató tartály 

kapacitásának függvényében. 
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Fejlesztések a nyomásmentesítı rendszeren. 

A fejlesztés eredményei. 

• Gyorsabb hımérsékletérzékelık és jobb elektronikus kártya 

• Jobb lefúvató szelep. 

• A lefúvató rendszer szimulációja a tervezési céloknak megfelelı. 

• Optimalizálták a lefúvató vonalat, tartályt és kéményt. 

o Új hımérsékletérzékelık. 

A hımérsékletérzékelıknek pontosan és megbízhatóan kell a magas hımérsékletet mérni. 

Ugyanakkor tartósnak is kell lenniük, hiszen nagy nyomás és gázáram mellett kell 

mőködniük. Az új hımérsékletérzékelı reagálás ideje fele a réginek, olcsóbb és 

csereszabatos a meglévıkkel. A reteszérték elérésére kevesebb, mint 0,25 másodperc 

szükséges. 

A hımérsékletérzékelıkön, az elektronikus kártyán és más részegységeken végzett 

módosításokkal az ESD rendszer válaszideje 2 másodpercre csökkent. 

o Új tervezéső lefúvató szelepek. 

Nagyobb üzemek nagyobb szelepeket igényelnek, amivel azonban a nyitási sebesség 

problémája merül fel. További gondot jelent a szelepülék alatti holttér. Az ideális leürítı 

szelepnek a legforróbb, iniciátorban gazdag helyen kell lenni. Azonban a meglévı 

szelepeknél a szelepülék alatti holttér miatt nem lehet ilyen helyekre beépíteni, mivel 

dekompozíciót okozhat. 

Az új 320kt/év kapacitású gyárban, Aubette-ben, már az új fejlesztéső szelep került 

beépítésre. Jellemzıi: 

• Nincs holttér a szelepülék alatt, azért a legmegfelelıbb helyre is be lehet építeni. 

• Új tervezéső hidraulikus egység szolgáltatja a gyors nyitást. 

• Napjainkban épülı, nagy kapacitású (76 mm reaktor csıátmérı és 3600 bar 

reaktornyomás) gyárakhoz is kapható. 

o Modell a reaktor nyomásmentesítésre. 

Az Elenac által megszabott feltételeknek megfelelı modellt egy új üzem tervezésénél jól 

lehet alkalmazni. A modell a nyomásokra, áramló mennyiségekre is vonatkozik a lefúvató 

rendszerrel együtt. 

o lefúvató tartály tervezése. 

A lefúvató rendszer utolsó részei a lefúvató tartály és kémény. A kívánalmak. 

• A dekompozíció csillapítása, hogy ne keletkezzen a légtérben robbanás. 
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• Az etilénpor szétválasztása az etiléntıl. 

• Biztonságos etilén lefúvás, melyet  

az alábbiak segítségével érték el: 

• A tervezett belsı biztosítja az etilén és víz keveredését. 

• A tartály kialakítása optimális a jó hatásfokú szeparációhoz. 

• Magas kémény a biztonságos etilén lefúvásra. 

A polimerizáció mechanizmusa 

A ZN-katalitikus polimerizáció mechanizmusára, amely az I-III fıcsoportbeli fémek 

organikus vegyületein (esetünkben AT-katalizátor), és a IV-VIII mellékcsoportbeli fémek 

sóin (esetünkben PZ-katalizátor) alapul, mai napig nincs egységesen elfogadott magyarázat. A 

hatvanas évek elején két fontos modell kezdett kialakulni, és azóta is ezek a legelfogadottabb 

• Kétfémes modell, amelyet Natta, Patat, Sinn és társai dolgoztak ki. 

• Egyfémes modell, amely Arlman és Cossee nevéhez főzıdik. 

Kétfémes modell 

Natta és munkatársai tették közzé elıször az aktív helyek kétfémes modelljét, ahol azt 

feltételezték, hogy a felületi TiCl4 és a trietil-alumínium ((C2H5)3Al) vegyület reakciójakor a 

titán redukálódik (4+ → 3+), és egy komplex vegyület képzıdik. A redukált titán az aktív 

helye a katalizátornak, ahová az etilén kapcsolódhat. 

 

 

 

A láncnövekedést egy kétlépcsıs mechanizmussal magyarázták. Az elsı lépésben az etilén 

(C2H4) koordinálódik az aktív titán atomhoz.  

A második lépésben (amely több fázisból áll valójában), az etilén összekapcsolódik az aktív 

Ti atommal a C=C kötés π-elektronjaival, és ionos koordinációs mechanizmussal beépül a 
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komplexbe. Ez a következı módon zajlik le: a kialakuló töltéseltolódás miatt felszakad az 

addigi stabil titán-polimer kötés (az elsı beépülésnél titán-etil kötés), ezzel létrejön egy 

átmeneti hattagú győrős termék. Ebbıl a töltéskiegyenlítıdés okozta átrendezıdés során egy 

négytagú győrő képzıdik, miközben az etilén beépül a polietilén láncba. A fenti folyamat 

újraindul egy etilén molekula megjelenésével, és a polimerlánc növekedése folytatódik (37. 

ábra). 

 

37. ábra: Az etilén polimerizációjának mechanizmusa – 1. 

’n’ számú etilén beépülésével folyamatosan növekvı polimer lánclezárási mechanizmusa 

többféle képen történhet: 

1. molekulán belüli hidrogén átmenet (elhanyagolható), 

2. láncátadás etilénre, 

3. láncátadás trietil-alumíniumra, és  

4. láncátadás hidrogénnel, ahol a hidrogén hozzákapcsolódik az aktív titán atomhoz, 

valamint a növekvı polimer lánc gyökéhez. Ezzel telítıdik a polimer és lehasad a 

komplexrıl. A megmaradt katalizátorhoz újabb etilén koordinálódik, majd beépül, és 

ezzel a láncnövekedési folyamat újraindul. Megjegyzendı, hogy a hidrogén 

mennyiségével fordított arányban változik a polimerizáció sebessége, mivel a 

hidrogén-titán kötésbe lassan épül be az etilén. Ezzel magyarázható, hogy soros 

üzemmódban (itt adagoljuk a legtöbb hidrogént a reaktorba) a legkisebb katalizátor 
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aktivitása (~10000 kg PE/ 1 kg katalizátor), míg párhuzamos módban ez az érték ~ 

30000. Ld. a 38. ábrát. 

 
38. ábra: Az etilén polimerizációjának mechanizmusa - 2. 

Egyfémes modell 

Cossee és Arlman szintén egy aktív helyen alapuló modellben gondolkodtak, de szerintük a 

láncnövekedésért kizárólag a titán felel, illetve annak ligandumai. A trietil-alumínium 

((C2H5)3Al) szerepe csupán az, hogy szubsztitúciós reakcióban az elsı etil csoportot (CH3-

CH2-) felvigye a titánra. 

 

 

 

A modell alapja az, hogy az α-TiCl3 módosulatban, a kristályok szélein, csúcsain és sarkain a 

titán atom az oktaéderes rács közepén helyezkedik el, öt klór atom kapcsolódik hozzá, és 
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rendelkezik egy betöltetlen d-elektronpályával. Ezen az elektronpályán történik a 

láncnövekedés az etilén π-elektronjaival létrehozott átmeneti, komplex termék képzıdésén 

keresztül. 

A π-komplex létrejötte után felbomlik a Ti-C kötés, majd a növekvı lánc elmozdulásával újra 

létrejön a kezdeti állapot, a d-elektronpálya betöltetlen lesz, amely lehetıvé teszi az új etilén 

beépülését. 

 
39. ábra: Az etilén polimerizációjának mechanizmusa - 3. 

Ennek a mechanizmusnak annyi a hátránya, hogy a láncnövekedési lépésben (39. ábra) nem 

veszi figyelembe a trietil-alumíniumot. Rodriguez és Van Looy által javasolt, módosított 

modellben csak azok a titán atomok aktívak, amelyek két szabd d-elektronpályával 

rendelkeznek. Ilyen atomok a kristály szélein helyezkednek el, vagy nem rendelkeznek 

rögzített térbeli pozícióval. 

A lánclezárási mechanizmus megegyezik a kétfémes modellnél leírtakkal. 

A kissőrőségő (LD) polietiléngyártás technológiai leírása 

Polimer Üzem: 

A nagynyomású polietilén gyártás ICI technológiai alapján történik és az üzem három 

párhuzamosan telepített polimerizációs rendszerbıl áll. 

Az etilén 1,1 - 2 bar nyomáson érkezik az Olefin Üzletágból. Az etilén egy nyomásszabályozó 

szelepen, puffer tartályon és szőrın keresztül jut a primer kompresszorba, amely 5 fokozatban 

250-280 bar nyomásra komprimálja a gázt. A primer kompresszorból a keverıedénybe 

áramlik az etilén, majd szőrın keresztül a szekunder kompresszor szívóágába jut. A 

kétfokozatú szekunder kompresszor 1300-1600 bar nyomáson továbbítja a gázt a reaktorba. A 
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kompresszorok egyes fokozatai után hőtık és szeparátorok vannak beépítve. A hőtık a 

kompressziós hı elvezetésére, a szeparátorok a gázban található olajcseppek leválasztására 

szolgálnak. 

A reaktorban az etilén polimerizációja szerves peroxid  adagolás  hatására  230  oC átlagos 

hımérséklet és 1100-1550 bar nyomásértékek mellett megy végbe. A reaktorban az 

egyenletes hıfokeloszlást egy lapátos keverı biztosítja. 

A reaktorból az etilén-polietilén elegy egy szabályozó szelepen és a termékhőtın keresztül 

áramlik a középnyomású szeparátorba 250-280 bar nyomáson. A szeparátorból az etilén a 

recirkulációs gázhőtın keresztül a keverıedénybe, majd innen a szekunder kompresszorba 

kerül ismét. A képzıdött polietilén pedig szabályozó szelepen expandált 0,6 -1,2 bar-ra és az 

extruziós tartályba áramlik. Az extruziós tartályban az olvadt polietilénbıl felszabaduló etilént 

a primer kompresszor elıtti puffer tartályba vezetjük vissza. 

Az extruziós tartály alján az I-es technológiai rendszeren két párhuzamosan telepített 

fogaskerék szivattyú továbbítja a polietilént a vágóberendezéshez. A vágók a forró polietilént 

apró granulátum szemcsékké darabolják, majd vízáram szállítja a granulátumot az osztályozó 

szitára és innen víztelenítés, osztályozás után a forgócellás adagolóba. 

A II-es és III-as rendszeren az extruziós tartályból csigás extruder továbbítja a polietilén 

ömledéket egy vágóberendezésre, majd granulálás után a víztelenítést egy centrifuga végzi. A 

centrifuga az osztályozó szitára juttatja a polietilén granulátumot. Az osztályozó szitáról a 

granulátum az I-es rendszerhez hasonlóan a forgócellás adagolóra jut és innen pneumatikus 

szállítással kerül a Termékkikészítı Üzembe.  

A II-es és III-as rendszeren lehetıség van adalékolt termékek gyártására az oldalextruderen a 

csigásextruderbe mesterkeverék beadagolásával. 

Termékkikészítı Üzem (BCH) 

A Polimer üzemi soroktól érkezı granulátum egy mágneses szeparátoron és folyamatos 

mérlegen keresztül jut 4 db 1 tonnás feltartó tartályba, majd ebbıl a 10 tonnás, képkúpos 

keverı berendezésbe. Ebben a keverıben történik a polietilén homogenizálása mechanikai 

keverés útján. A megkevert granulátumot termékfajták szerint vagy lezsákolják, vagy további 

feldolgozásra a Banbury keverıkhöz továbbíthatják. A Banbury keverık fekete és színes 

mesterkeverék gyártására alkalmasak azáltal, hogy a pigment illetve a korom port össze 

tudják dolgozni a natúr polietilénnel. Ezt a durván összekevert por és polietilén keveréket 

Bridge típusú extruderek granulálják. A BCH üzemben van még a pormalom is telepítve, 

amely a polietilén granulátumot finom porrá ırli. A Termékkikészítı Üzemben van 

elhelyezve a Laboratórium, amely a polimer üzemi terméket minısíti folyamatosan és a BCH 
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üzemben gyártott termékeket a feldolgozásnak megfelelı idıintervallumban. A 

raktárhelyiségben történik a termelt granulátum ideiglenes tárolása a kiszállítás idıpontjáig. 

Polimer Üzem technológiai leírása 

Az ICI eljárás szerint a nagy tisztaságú etilén polimerizációját nagy nyomáson (1150-1550 

bar) és közepes hımérsékleten (173-280 oC) keverıvel felszerelt reaktorban végzik. A 

polimerizációs reakciót szerves peroxid vegyületek bomlása által szolgáltatott szabad gyökök 

iniciálják. Az exoterm polimerizációs reakció által termelt hıt a reaktort elhagyó polietilén-

etiléngáz keverék viszi magával, érzékelhetı hı formájában. Ebbıl következik, hogy ki- és 

belépı hımérséklet közti különbség növekedése a reaktorban az etilén konverziójának a 

növekedését eredményezi. 

A molekulasúly eloszlás és a láncelágazások mértéke, ezek eredményeként az olvadék 

viszkozitása és a termék sőrősége a reakció nyomásától és hımérsékletétıl, továbbá a gázban 

lévı idegen szennyezı anyagok mennyiségétıl függ. A friss etiléngázban jelenlévı inert 

gázok pl. metán és etán, valamint a molekulaszerkezet szabályzása céljából adagolt 

modifikátorok (pl: propán, vagy propilén) csak részben használódnak el a reakciók során, s 

nagyobb részük cirkulál az átalakulatlan etilénnel. Ezért szükségessé válik egy bizonyos 

mértékő gázlefúvatás, hogy az etilénben lévı inert anyagok mennyisége az elıírt érték fölé 

nem emelkedjen. A polietilén és az átalakulatlan etilén keverékébıl a szeparátorban 

elválasztott etilént visszacirkuláltatják a szekunder kompresszorhoz és a polietilént a 

kisnyomású extruziós tartályba engedik. Végül az olvadt polietilént az ömledék-kihordó és 

granuláló rendszerbe kerül, amely a terméket granulálja. A polietilén granulátumot 

pneumatikus szállító rendszerrel a keverı üzembe szállítják a terméktulajdonság 

ingadozásainak az egalizálása céljából. 

A gázbetáplálás és a primer kompresszor 

A Polimer Üzembe belépı friss etiléngáz 3 polimerizációs egységhez oszlik szét. Mindegyik 

rendszer belépı vonalában egy-egy visszacsapó szelep van beépítve, hogy megakadályozzák 

az etilénnek az egyik rendszerbıl a másikba való átáramlását. A rendszerek azonossága miatt 

a továbbiakban csak egy polimerizációs egységet írunk le. A friss etiléngáz a V2 puffer 

tartályba lép, ahol keveredik a kisnyomású extruziós tartályból V9 visszacirkuláló etilénnel. A 

tartályba belépı friss etiléngáz vonalába beépített nyomásszabályozó szelep biztosítja az elıírt 

0,6 bar üzemi nyomást. A primer kompresszor szívóvezetékébe két, párhuzamosan kapcsolt 

és felváltva üzemelı szőrı van beépítve a gázban lévı kis mólsúlyú polimerek és a 

mechanikai szennyezıdések eltávolítására. 
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Az ötfokozatú primer kompresszor el van látva közbensı és véghőtıvel. A közbensı hőtık 

után beépített szeparátorok szolgálnak a gázban lévı kenıanyag felesleg eltávolítására. A 

szeparátorokra szerelt rugós biztonsági szelepek megvédik a hengereket és a közbensı 

berendezéseket az esetleges túlnyomástól. A szeparátorok alján lévı leürítı szelepek 

szolgálnak szeparátorban felgyülemlı kenıanyag eltávolítására. A közbensı hőtık vízoldalára 

felszerelt hasadótárcsák védik a hőtı köpenyét a nagynyomású etilén átfújáskor létrejövı 

túlnyomástól. A primer kompresszor szállító teljesítménye 1,3 bar szívónyomás és 40 oC 

szívóhımérséklet esetén 2720 kg/ó a maximális 340 f/p fordulatszám mellett. A kompresszort  

hajtó villanymotor automatikus fordulatszám szabályzó berendezéssel van ellátva, a keverı 

edény kilépı oldalán a 250 bar üzemi nyomás tartása céljából. 

A kompresszor 220 f/p fordulatszám melletti szállító teljesítménye 1800 kg/ó. A kompresszor 

tömszelence gázát a bejövı gáz fogadó tartályba (V2) vezetik vissza, de lehetıség van az 

atmoszférában való lefúvatásra is. A modifikátorként használt propánt és propilént a V2 

puffer tartály utáni szívóvezetékbe adagolják. A modifikátor adagolás egy kézi mőködtetéső 

by-pass szeleppel és a vezénylıterembıl távirányítással mőködı finom szabályzó szeleppel 

történik. Normális gázveszteséget felvételezve a maximális propán felhasználás 10 kg/ó, a 

propilén felhasználás ennek a kétszerese lehet. 

A primer kompresszor által szállított gáz egyesül a termékszeparátor (V8) gázával és belép a 

250 bar üzemi nyomású keverıedénybe (V5). A 0,17 m3 térfogatú keverıedény belsı főtı 

csıkígyóval van felszerelve a készülékben kiváló kis mólsúlyú polimerek kiolvasztására. A 

készüléket idınként kiiktatják, majd kimelegítik és az összegyőlt polimereket a V3 ciklonba 

fúvatják le. A keverıedénybıl kilépı gáz a szekunder kompresszor szívó szőrıjébe (F4/1,2) 

jut. A két szőrı közül az egyik üzemel, a másik tartalékként szolgál. A szőrık rendeltetése a 

gázban lévı kis mólsúlyú polimerek és a mechanikai szennyezıdések eltávolítása. A 

szőrıkben kiváló anyagokat a V3 ciklonba fúvatják le. A V3-es lefúvató ciklon gızköpenyes, 

kisnyomású készülék, hasadótárcsával van felszerelve a túlnyomás elleni védelem céljából. A 

ciklonban leváló kis mólsúlyú polimereket a készülék alján elhelyezett leürítı csapon 

keresztül kompresszor puffertartályába vezetik vissza. 

Szekunder kompresszor 

A gáz a fent leírt szőrıkbıl (az F4/1 vagy F4/2) a szekunder kompresszorba lép. A 

kétfokozatú, dugattyús kompresszor max. 1550 bar-ra komprimálja a gázt. A kompresszor 

kiadónyomása a gyártott termék fajtájától függ. Gyakorlatilag a szokásos polimerek gyártása 

esetén a kompresszor kiadónyomás nem haladja meg az 1650 bar-t. A kompresszor hengereit 

olajterheléső a különbözı felületek elvén mőködı biztonsági szelepek védik az esetleges 
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túlnyomás ellen. Az elsı fokozati szelepek 900 bar-ra, a második fokozatiak 1650 bar-ra 

vannak beállítva. Valamennyi szelep terhelı olajnyomása 300 bar, amelyet egy súlyterheléső 

hidraulikus akkumulátor (40 Z 6) tart állandó értéken. A kompresszor közbensı (E8/1-4) és 

utóhőtıkkel (E9/1-2) van ellátva. A polimerizáció hatásfoka szempontjából lényeges, hogy az 

utóhőtı tökéletes hőtést biztosítson, viszont a hőtı méreteinek határt szab a nagy nyomás 

miatti nyomásveszteség. Ezen úgy segítettek, hogy az utóhőtık és a reaktor közti 

gázvezetéket hőtıköpennyel szerelték fel. A primer és szekunder kompresszorok 

hengerkenésére fehérolajat illetve fehérolaj + HV-15 polybutén keverékét használjuk. 

Reaktor rendszer 

A reaktor (V7) 250 1 térfogatú, álló elrendezéső hengeres készülék, amelyben egy 

elektromosan hajtott 1000 ill. 1500 f/p fordulatszámú keverı van elhelyezve. A keverı típusát 

tekintve van egy- és kétzónás, valamint háromzónás keverı. A keverı típusának a 

megválasztásával, a megfelelı reakció paraméterek (nyomás és hımérséklet) kiválasztásával, 

valamint az iniciátor típusok és az iniciátor adagolási sebesség változtatásával különbözı 

típusú termék állítható elı. 

Az egy és háromzónás reaktorban a legfıbb eltérés a keverı elrendezésében van. Az egyzónás 

üzemelés esetén a reaktor teljes magasságában megközelítıleg azonos hımérséklet uralkodik, 

míg háromzónás üzemelés esetén a zónák hımérséklete között lényeges eltérés mutatkozik, 

amelyet az egyes zónákban adagolt különbözı típusú iniciátorok betáplálási sebességének a 

változtatásával szabályoznak. 

A reaktor térfogatát a keverıtengelyre szerelt 2 db tárcsa osztja három zónára. A háromzónás 

reaktor megfelel három kisebb, azonos nyomáson, de eltérı hımérsékleten üzemelı sorba 

kapcsolt reaktornak. Ezáltal szélesebb molekulasúly eloszlás érhetı el, adott sőrőségő 

polietilénben és így jobbak lesznek az egyes speciális felhasználások szempontjából lényeges 

tulajdonságok. A reaktor alkalmas 2000 bar nyomáson való üzemeltetésre, de a legtöbb 

polimer gyártásánál a nyomás 1100-1550 bar és a hımérséklet 170/280 oC tartományba esik. 

A 40 oC-os tápgáz hımérséklet esetén az elérhetı konverzió 16-22 % között változik. 

A tápgázban lévı inert komponensek és a modifikátorok koncentrációját ciklikusan mőködı 

automatikus kromatográffal mérik, amely a mintákat a szekunder kompresszor 

tömszelencegázából kapja. A kromatográf által szolgáltatott eredmények alapján 

szabályozzák a lefúvatást vagy a modifikátor-adagolás sebességét. A reaktor köpennyel van 

felszerelve, amelyben hőtı levegıt cirkuláltatnak a reakcióhı egy kis részének az 

eltávolítására. A reakcióhı nagyobb részét a konverter alján kilépı etilén - polietilén keverék 

távolítja el. A reaktor köpenynek jelentısebb szerepe van a reaktor felfőtésekor. Az 1000 
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nm3/ó teljesítményő fúvó által szállított levegıt egy elektromos melegítı berendezésen (140 

kW) viszik át mielıtt belépne a reaktor köpenyébe. A melegítıbıl kilépı levegı 

hımérsékletét egy automatikus szabályozó mőszer tartja állandó értéken. 

A maximális kilépı levegı hımérséklet 350 oC lehet. A melegítı rendszer kb. 8 óra alatt 

képes felfőteni a reaktort. A reaktor a túlnyomás és a dekompozíció elleni védelem céljából 

két hasadó sapkával és két nagy átmérıjő robbanó csıvel van felszerelve. A hasadó sapkák 

normál üzemi hımérsékleten 1750 vagy 1950 bar szakadó nyomásra vannak méretezve, attól 

függıen, hogy milyen nyomástartományban üzemel a reaktor. 

Elkerülendı a hasadó nyomás és az üzemi nyomás közötti nagy különbség, ugyanis a nagy 

nyomáskülönbség erısebb dekompozícióhoz vezet. A reaktor nyomásának a szabályzására a 

reaktor kilépı vezetékében beépített nagynyomású, automatikus mőködtetéső expanziós 

szelep szolgál. 

Az iniciátor és az adalékanyag rendszer 

A polimerizációs reakciók fenntartásához háromféle szerves peroxid iniciátort A, K és C-t 

használnak. Tekintve, hogy az iniciátorok a folyamat során elhasználódnak gondoskodni kell 

azok folyamatos utánpótlásáról. 

Az  A  és  C iniciátor  szobahımérsékleten  stabil  folyadék,  fehérolajjal hígítva 1 - 4,5 s % 

töménységő oldatban használják. A K iniciátor bis-/3,5,5 trimetilhexanoil/ peroxid 75 

súlyszázalékos oldata fehérolajban, amely szobahımérsékleten bomlik. Tárolási hımérséklet 

4 oC alatt. 37,5-50 s %-os oldatban használják. Az iniciátor bekeverı rendszerhez tartozik egy 

2,7 m3-es fehérolaj táptartály (40 TK-12), amelybıl az elıírt mennyiségő olaj egy 

áramlásmérın keresztül gravitációs úton jut az A és C iniciátor bekeverı tartályba (40 TK-2 

és 40 TK-5). Az iniciátor bekeverését szakaszosan kb. 400 l-es tételben végzik. Az iniciátort 

tölcséren keresztül engedik a bekeverıtartályba. A megkevert oldatot szivattyúval szállítják az 

adagoló szivattyúk 600 l-es táptartályaiba (TK-1, TK-3). 

Mindegyik reaktorhoz négy iniciátor adagoló szivattyú tartozik, kettı közülük temperált 

kabinban van elhelyezve. Normál körülmények között egy-egy szivattyút az A és C iniciátor, 

két szivattyút a K iniciátor adagolására használnak. 

A szivattyúk maximálisan szállító teljesítménye 50 l/ó. Kis mennyiségek adagolása esetén, 

hogy biztosítva legyen a reaktor tökéletes hımérséklet szabályzása a szivattyúkhoz 

kétsebességő fogaskerék szekrényt építettek. Így lehetséges alacsonyabb sebességgel - max. 

12 l/ó szállító teljesítménnyel - üzemeltetni a szivattyúkat. Az A és C iniciátor gravitációsan 

jut a táptartályból a szivattyúkhoz egy szőrın keresztül. A K iniciátort egy keringetı szivattyú 

szállítja egy durva és egy finom szőrın keresztül az adagoló szivattyúhoz. 
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Az adalékanyagokat (antioxidáns és csúsztatószer) a 400 l-es, főtı csıkígyóval felszerelt 

tartályba (40 TK6) keverik be a fehérolajba. A II. és a III. rendszeren az adalékanyagot egy-

egy oldalági extruder továbbítja a fıextruder második zónájába. Az adalékanyagot a BCH 

Üzem állítja elı granulált mesterkeverék formájában. 

A megkevert oldatot szivattyúval szállítják az extruziós tartály mellett elhelyezett 600 l 

térfogatú táptartályba (TK-4). Az I. rendszeren az adalékanyagokat a kisnyomású extruziós 

tartályba kell adagolni, s az adagolás sebessége s termelés sebességétıl függ. Ennek 

megfelelıen az injektáló szivattyú (P7) az extruziós fogaskerék szivattyú hajtómővétıl kapja 

a hajtást egy láncon keresztül. 

A termékhőtı és a szeparátor 

A reaktorból kilépı etilén-polietilén keverék egy csı a csıben típusú hıcserélıbe (E 10) jut, 

amelyben a polietilén hımérsékletét úgy állítják be, hogy a vágó vagy extrudáló 

berendezésben tökéletes vágást biztosítanak. A termékhőtı utáni  hımérséklet  a  gyártott 

termék minıségétıl függ, és így 210 oC-tól - 270 oC-ig változik. A hőtı elrendezése olyan, 

hogy indításkor lehetıség van 20 bar nyomású gızzel való felfőtésre. A hőtı vízköpenyét 

hasadó tárcsa védi a nagynyomású etilén átszivárgása esetén fellépı túlnyomástól. 

Hőtıközegként 10 bar nyomású kondenzvizet használnak. A vízcirkulációs rendszer két 

vízszivattyúból (40 P9/1-2) egy hıcserélıbıl (40 E3) és a nyomásfokozó (40 Z-6) egységbıl 

áll. Nyomás alatti hőtıvíz használata esetén a víz hımérséklete forrás nélkül elérheti a 100 
oC-ot. A nagy hőtıvíz hımérséklet lényeges, hogy elkerüljék a helyi túlhőtés által okozott 

polimer megszilárdulást, amely a csı falára rárakódva dugulást eredményezne. A reaktor és 

az extrudáló rendszer közötti csıvezetékek kísérı gızköpennyel készültek. Főtıközegként 

középnyomású gız (17,5 bar) szolgál. Gyakorlatilag a belsı üzemi hımérséklet alig haladja 

meg a gız hımérsékletét, s ezáltal a gızköpeny jó szigetelést jelent a polietilén szállító csı 

számára. Az etilén-polietilén keverék a termékhőtıbıl a szeparátorba (V8) kerül. A 0,84 m3 

térfogatú szeparátor külsı gızköpennyel készült. A szeparátort két, 350 bar szakadó nyomásra 

méretezett hasadó tárcsa védi a túlnyomás ellen. A hasadó tárcsák 1 m-re vannak elhelyezve a 

készüléktıl, az összekötı csıvezeték főtı gızköpennyel van ellátva. Egy hıelem méri a 

hasadó tárcsák hımérsékletét. 

Az etilén-polietilén keverék a készülék alján lép be a készülék fél magasságáig benyúló 

csövön keresztül. A reagálatlan etilén 95 %-a elválik az olvadt polietiléntıl és a készülék 

tetején távozik, s a hımérsékletét egy mutató és regisztráló mőszerrel mérik. 

A készülék alján összegyőlı polietilént egy minimális és állandó szint tartása mellett egy 

automatikus szabályzású nyomáscsökkentı szelepen át az extruziós tartályba (V9) engedik. A 
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készülék gızköpennyel és hasadótárcsával van felszerelve. A 6,5 bar szakítónyomásra 

méretezett hasadótárcsa egy leválasztóba fúj le. hogy elkerüljék a lefúvató csı eldugulását. A 

tartályban uralkodó üzemi nyomás 0,6 - 1,4 bar. A felszabaduló etiléngáz a készülék tetején 

távozik és egy hőtın keresztül a bejövı gáz fogadó (V2) tartályba vezetik. A készülék alján 

összegyőlı polietilén állandó szint tartása mellett az I. rendszeren fogaskerék szivattyú 

szállítja a vágóberendezésbe, a II. és III. rendszeren pedig egy-egy kétcsigás, állandó 

fordulatszámú (296 ford/perc) extruder. 

Recirkulációs gázrendszer 

A 250 bar nyomású szeparátorban (V8) felszabaduló reagálatlan, forró, kb. 240 Co-os 

etiléngázt mielıtt egyesülne a primer kompresszor által komprimált etilénnel a recirkulációs 

gázhőtıkben (E7/1-6) 40 oC-ra hőtik le. A hőtırendszer 3 pár csı a csıben típusú 

hıcserélıbıl áll. A párokon belüli 2 hőtı párhuzamosan van kapcsolva és mindegyik párhoz 

tartozik egy-egy centrifugál típusú szeparátor (V4/1-3). 

A hőtıpárok és hozzájuk tartozó szeparátorok a gázáramban sorba vannak kötve úgy, hogy 

bármely pár kapcsolható elsınek vagy kiiktatható karbantartás vagy kitisztítás céljából. Az 

elsı pár hőtın átáramló forró gáz leolvasztja a csövek belsı faláról a hőtı periódus alatt a 

gázból a csövek falára kivált polimereket, amelyek a szeparátorokban összegyőlnek s a 

szeparátorokból idınként a V3-as ciklonba fúvatják le. 

A recirkulációs gáz a hőtık után egyesül a primer kompresszor által szállított gázzal, és belép 

a V5 keverı edénybe. A recirkulációs hőtık után történik az inert szint szabályzása miatti 

lefúvatás. A lefújt gázt egy gızzel főtött hıcserélıben (E 13) 130 oC-ra melegítik fel, hogy 

megakadályozzák a gáz cseppfolyósodását, amikor a nyomását 15-bar-ra redukálják. Az 

expandált gáz egy szeparátor és szőrı szerepét betöltı készülékbe (F3) jut a kiváló kis 

mólsúlyú polimerek eltávolítása végett. A készülék forróvíz köpennyel és rugós biztonsági 

szeleppel van felszerelve, s a benne összegyőlt polimereket a V3 ciklonba fúvatják be. 

A polimer extrudálása és vágása 

A kisnyomású extruziós tartályból az I. rendszeren a polietilén olvadék a két párhuzamosan 

telepített fogaskerékszivattyú (P4) valamelyikébe áramlik. A szivattyú rendeltetése, hogy a 

terméket a vágó berendezésbe nyomja. A szivattyú max. szállító teljesítménye 2200 kg/ó max. 

fordulatszám (24-30 f/p) mellett. A szállító nyomás 140 bar.  

A vágóberendezés egy hengeres készülék. A P4 fogaskerék szivattyú az olvadt polimert a 

henger furatain át nyomja, melyet a hengerbe forgó hatpengés vágószerszám 3-4 mm mérető 

szemcsékre vág. A vágóberendezés cirkuláló kondenzvíz a levágott szemcséket hőti és a 

vágótól a víztelenítı csúszdára szállítja. A tökéletes vágás biztosítása végett a gyártott termék 
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fajtájának megfelelıen kell a vágófej hımérsékletét beállítani. Ez gyakorlatilag a termék 

fajtájának megfelelıen kell a vágófej hımérsékletét beállítani. Ez gyakorlatilag a 

termékhőtıbıl kilépı olvadék hımérsékletének a szabályzásával történik. Lágyabb polimerek 

gyártása esetén további hőtés érhetı el azáltal, hogy a szeparátor, az extruziós tartály, a 

fogaskerékszivattyú, az extrudálócsövek és a vágófej köpenyérıl a gızt lezárják. A termék a 

víztelenítı csúszdáról a vibrációs rostára kerül. Itt történik a további víztelenítés és a 

szemcsék osztályozása. A normál mérető szemcsék a forgócellás adagolón majd, egy 

pneumatikus szállító berendezésen keresztül a BCH üzembe kerülnek. A méreten felüli és a 

finom szemcsék az osztályozó rosta alatt győlnek össze, ahonnan azokat 25 kg-os zsákokba 

győjtik össze. Az apró polimer szemcsék a recirkulációs kondenzvízbe kerülve elszennyezik 

az egész rendszert, a termékváltás esetén ezek jelenléte komoly problémát jelenthet, ezért a 

vizet rendszeresen cserélni kell. 

A II-es és III-as rendszeren az extruziós tartályból csigás extruder továbbítja a polietilén 

ömledéket egy vágóberendezésre, majd granulálás után a víztelenítést egy centrifuga végzi. A 

centrifuga az osztályozó szitára jutatja a polietilén granulátumot. Az osztályozó szitáról a 

granulátum az I-es rendszerhez hasonlóan a forgócellás adagolóra jut és innen pneumatikus 

szállítással kerül a Termékkikészítı Üzembe. 

A Termékkikészítı Üzemben van elhelyezve a Laboratórium, amely a polimer üzemi 

terméket minısíti folyamatosan, és a BCH Üzemben gyártott termékeket a feldolgozásnak 

megfelelı idıintervallumban. A raktárhelyiségben történik a termelt granulátum ideiglenes 

tárolása a kiszállítás idıpontjáig. 

A nagysőrőségő polietilén (HDPE) gyártásának technológiai leírása 

A HDPE Polimer üzemrész 4 fı területre osztható: 

I. Katalizátor aktiváló 

II. Betáp elıkészítı (tárolás, gáztalanitás, kompresszió, tisztítás) 

III. Reaktor és porszárítás  

IV. Recirkulációs hígítószer tisztító üzemegység 

I. Katalizátor aktiválás 

A PHILLIPS LPE gyártási eljárása alumínium-szilikát bázisú krómoxid katalizátort tartalmaz, 

melyet felhasználás elıtt aktiválni kell. Az aktiválás magas hımérséklető száraz levegıben 

való hevítéssel történik. Az aktiválatlan katalizátor saját szállítótartályából injektor 

segítségével a katalizátortároló-tartályba, innen gravitációs úton az aktiválóba kerül. A 

katalizátor ágyat száraz préslevegıvel fluid állapotba hozzák. Az aktiválót kívülrıl 

gáztüzeléső kemencével hevítik, ezután a katalizátort nitrogénnel visszahőtik, majd 
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hordozható konténerekbe ürítik. A fluidizáló levegıt belépés elıtt elımelegítik. Az 

aktiválóból a forró levegı ciklonon keresztül távozik. A magával vitt katalizátor szemcséket 

zsákos szőrın választják le. Az aktiválási ciklust automatikusan szabályozzák. 

II. Betápok elıkészítése 

A polimerizációs egység betáp alapanyagai az etilén, hexén-1 (komonomer) és hidrogén. 

További fontos alapanyag az izobután, amely a reakció hígítószere. 

A fenti alapanyagok mindegyike betáp elıkészítı szekción halad át a szennyezıdések 

eltávolítása céljából. Ebben az üzemrészben történik a recirkulációs hexén és a recirkulációs 

izobután kezelése is. A hexén -1 a TVK-hoz vasúti tartálykocsikban érkezik. A szivattyúval 

lefejtett hexén kigázosító kolonnába kerül. A sztrippelı toronyban az illékony 

szennyezıdések, víz távozik a hexénbıl. A kigázosított hexén ezután a hígítószer tisztító 

üzemrészbe kerül, ahol egyesül a recirkulációs hexénnel. A recirkulációs hexén visszakerül a 

betáp elıkészítı szekcióba, ahol a molekulaszőrı töltető berendezésekben a szennyezıdések 

végsı eltávolítása történik. A tisztított hexén a reaktorokba kerül.  

Az izobutánt vasúti tartálykocsikkal szállítják a TVK Rt-hez. Az izobután elıször 

alumíniumoxidos, majd molekulaszőrı töltető kezelın halad át. Az elıbbi a CO2, utóbbi a 

H2O és egyéb szennyezıdések megkötésére szolgál. A tisztítást követıen szőrıkön keresztül, 

győjtıtartályban egyesül a recirkulációs izobutánnal. A recirkulációs izobután kolonnából két 

izobután áramot vezetnek a betáp elıkészítı üzemrészbe. A fıáram a recirkulációs izobután, 

melyet molekulaszőrın tisztítanak. A kisebb izobután áram, amelybıl az etilént kisztrippelik, 

az olefinmentes izobután.  Ez az anyagáram a polimerizációs dugulás megakadályozására 

öblítı folyadékként kerül felhasználásra a technológia bizonyos pontjain. 

Az etilén csıvezetéken 29 barg nyomáson, és környezeti hımérsékleten érkezik az 

Olefingyárból az üzembe. Dugattyús kompresszor kb. 52 barg nyomásra komprimálja és a 

szennyezıdések, fıként a CO2 és a víz eltávolítására alumíniumoxid és molekulaszőrı töltető 

készüléken halad át. Kezelés után a reaktorokba kerül az etilén.  

A hidrogén csıvezetéken érkezik 23 barg nyomáson és környezeti hımérsékleten az 

Olefingyárból az üzembe. A hidrogén alacsony nyomású gızzel főtött hidrogén melegítın és 

egy szőrın keresztül kerül egy membrános tisztító berendezésbe. A tisztított hidrogént 

kompresszor 54 barg nyomásra komprimálja, majd molekulaszőrın át a reaktorokba kerül.  

III. Reaktor és porszárítás 

Az üzem 200.000 t /év termelési kapacitása két reaktorsoron valósul meg. A két sor 

üzemeltetése azonos, kivéve a Ziegler-Natta katalizátoros (XPF) rendszert, melyet csak a 2. 

soron lehet használni. A króm-oxidos PF katalizátor mindkét reaktorban használható. Az 
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aktivált krómoxid katalizátor un. zagy-tartályba kerül, ahol olefinmentes izobutános 

feltöltéssel alakul ki a katalizátor zagy. A zagy gravitációs úton jut az adagolókba, onnan a 

reaktorba szabályozott mennyiségben.  

Az XPF-nek nevezett szerves fémkatalizátor rendszer csak a 2-es reaktorhoz van kiépítve. 

Ezzel a katalizátorral a fröccstípusok gyártása történik. Az XPF katalizátort nem kell 

aktiválni, a gyártótól zagy formában, n-hexán oldatban érkezik. Beadása a reaktorba hexános 

bemosásos adagolókkal történik. Az XPF katalizátor rendszer magába foglal egy kokatalizátor 

rendszert (trietil-alumínium - TEA), melynek kezelése a Polipropiléngyár területén történik. A 

TEA fontos szerepet játszik a katalizátor mérgek eltávolításában. XPF katalizátor alkalmazása 

esetén a reakció leállítására a KILL rendszer anyagaként vizet alkalmaznak. Az izopropil-

alkoholnál hatékonyabb víz azért kerül alkalmazásra, mivel az XPF katalizátor is aktívabb a 

PF-nél és az alkalmazott kokatalizátor katalizátorméreg megkötıként is funkcionál. XPF 

katalizátor használatakor a flash tartályba vízgızt adagolnak, a katalizátor és kokatalizátor 

dezaktiválására.  

A polimerizációs reakció folyadék fázisban (izobután) megy végbe a PHILLIPS 

hurokreaktorban. Az etilén, hexén-1 és hidrogén gondosan szabályozott mennyiségben, és 

recirkulációs izobutánban oldva kerül a reaktorba. A reaktorokban a nyomás 42 barg, a 

hımérséklet terméktípustól függıen 80-110 °C. A reaktor tartalmát zagykeringetı szivattyú 

folyamatosan cirkuláltatja, miközben az etilén és hexén polimerizálódik; a cirkuláló 

izobutánban lebegı, apró, szilárd polimer részecskéket alkotva. Antisztatizálás nélkül a 

polietilén részecskék áramlás közben a reaktor falához dörzsölıdve elektrosztatikusan 

feltöltıdhetnek. Ezen részecskék a falhoz tapadva csökkentik a hıátadást, valamint dugulási 

jelenségek léphetnek fel. Emiatt antisztatizálószert kell adagolni a reaktorba. A reaktor 

vízhőtéső köpennyel van ellátva a polimerizációs hı elvezetése céljából. Nagyon fontos a 

reaktorok hımérsékletének pontos szabályozása, mert a reaktorhıfok a termékek 

tulajdonságát befolyásoló egyik legfontosabb paraméter. A reaktor hıfokát ± 0,1°C 

pontossággal kell tartani. A reaktortest megbontása után történı reakcióndítás elıtt az oxigént, 

a vizet és egyéb reaktormérgeket el kell távolítani a reaktorokból, mert ezek erıs katalizátor 

mérgek. Ezt a célt szolgálja a dietil-cink (DEZ) segédanyag, ami megköti ezeket a 

szennyezıket. Dugulásra utaló jelenségek kezdetén, a reakció hımérsékletének megfutásakor, 

leállás esetén az un. katalizátor ölı (KILL) rendszer lép mőködésbe, amely hatására a reakció 

azonnal leáll. PF katalizátor esetében a katalizátor méreg anyaga izopropil-alkohol.  

A termékelvétel reaktoronként 6 db ülepítı lábbal történik. Normál üzemi körülmények 

között a reaktorban kb. 32% az ülepítı lábakban 48-62 % a zagysőrőség. A termék (zagy) a 
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reaktorból a flash tartályba ürül, ahol expanzió útján szétválik a szilárd (polimer por) és a gáz 

(reagálatlan szénhidrogének – ’flashgáz’) fázis. A flashgáz ciklonon és zsákos szőrın (ahol 

leválasztódik a gáz által magával vitt finom por) keresztül a recirkulációs hígítószer tisztító 

üzemrészbe kerül.  

A flashtartályból a polimer por gravitációs úton forgócellás adagolók segítségével forgódobos 

szárítóba (dryer-be) kerül, ahol a por által magával vitt szénhidrogének eltávolítása történik. 

Ezután az anyag kifúvató kolonnába kerül, ahol az utolsó szénhidrogén nyomok eltávolítása 

céljából nitrogénnel szellızik. A kifúvató kolonnából a port N2-es szállító rendszer a portároló 

silókba juttatja. Ezekbıl használja fel a Natúrgranuláló üzem a port granulátum gyártásra 

IV. Recirkulációs hígítószer tisztítás  

A recirkulációs hígítószer tisztító szekció egy közös technológiai rendszer, feladata a két 

reaktorsorról kilépı reagálatlan szénhidrogének frakcionált desztillációval való tisztítása. A 

szekcióba érkezı flashgáz izobután tartalma kb. 90%, a további komponensek: hidrogén, 

nitrogén, etilén, hexén-1 és n-hexán. Itt történik az inert anyagok eltávolítása, a hexén-1 

visszanyerése, a tisztított izobután áram elıállítása, valamint olefinmentes izobután áram 

biztosítása.  

A flashgáz áthalad egy védıszőrın, majd a flashgáz kompresszorokba jut. A gızöket a flash 

gáz kompresszor elsı két fokozata 6 barg nyomásra komprimálja és a hexán mentesítı 

kolonnába vezeti. A kolonna fenékterméke - n-hexán - további hasznosítás céljából az 

Olefingyárba kerül. A hexén-1 oldaltermékként jelenik meg majd a recirkulációs hexén 

tartályba jut. A friss hexénnel együtt innen nyomásfokozó szivattyúk juttatják a betáp 

elıkészítı szekcióba. A kolonnából az izobután és a könnyebb komponensek fejtermékként 

távoznak. A gázt flashgáz főtın keresztül a kompresszorra kerül, ahol kb. 17 barg -–a nı a 

nyomása. Ezután a recirkulációs izobután kolonnába kerül, amely egy desztillációs kolonna, 

ahol a négyes szénatomszámú szénhidrogének elválasztása történik. A fejgázok (elsısorban 

etilén és nitrogén) hőtın keresztül lefújt gázként az Olefingyárba kerülnek továbbfelhasználás 

céljából.  

A recirkulációs izobutánt oldaltermékként veszik el a recirkulációs izobután kolonnából. Az 

anyagot a recirkulációs izobután tartályon keresztül a betáp elıkészítıbe szivattyúzzák. A 

recirkulációs izobután kolonna fenékterméke az olefinmentes izobután. Ez az áram 

etilénmentes, így ott alkalmazzák, ahol a polimerizáció nem kívánatos jelenség. Az 

olefinmentes izobutánt tárolótartályba győjtik. Innen szivattyúzzák át a betáp elıkészítı 

szekcióba (40. ábra). 
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40. ábra: A HDPE-gyártás technológiai folyamata 

A HDPE Natúrgranuláló üzemrész rövid technológiai leírása 

A natúrgranuláló két egyforma felépítéső granuláló sort foglal magában, feladata a polimer 

por adalékolása, granulálása és tárolása. 

A szárított polimer port a polimerizációból nitrogénes fúvók szállítják a 300 m3-es porsilókba 

(H-1501-03,-1514, H-2501-03,-2514), melyek a polimerizáció és a granuláló sorok között 

puffer tartályként szolgálnak. 

A silókból a por nitrogén árammal szállítva jut át a granuláló sorok táptartályába (H-

1504/2504). 

A granulátum gyártás mővelete a következı részekbıl áll: 
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• polimer por mérése 

• száraz adalékok bemérése 

• granulálás 

A "napi tartályban" lévı polimer por a fenékkúpon keresztül a W-1502/2502 vezérmérlegbe 

kerül, amely beállítja és szabályozza a folyamatos intenzív keverıbe (CIM) kerülı polimer 

por mennyiségét. 

A por alakú additivek adagolása úgy történik, hogy a polimer por áram egy része (kb. 10 %) a 

W-1501/2501 mérlegtartállyal mérve a szalagos keverık egyikébe kerül, (K-1501/1502, K-

2501/2502) amelyhez az adalékokat a kívánt adagolási aránynak megfelelıen kézi úton 

mérjük be. A soronkénti két-két szalagos keverı szakaszosan egymást váltva üzemel. A 

keverıkbıl az adalékkal megkevert por mennyiségét a W-1503/2503 mérleg szabályozza az 

elızetesen beállított aránynak megfelelıen, és továbbítja a CIM-be. 

Natúr granulátum visszadolgozására mindkét soron lehetıség van. A natúr granulátum 

pneumatikus úton érkezik a Kompaund Üzem H-5140 C tároló silójából az ún. fehér 

mesterkeverék tartályba (H-1510/2510). Innen a W-1506/2506 adagoló mérlegen át jut a CIM 

garatjába. A folyadék adalékokat az adalék tartályokból a V-0501/0502 a P-0501/0502 

szivattyúk szállítják a folyamatos keverı garatjába (H-1507/2507). 

A mérlegelt polimer port és adalékokat az X-1501/2501 folyamatos intenzív keverı 

megömleszti. 

A megömlesztett polimer az X-1502/2502 extruderbe kerül, amely extrudálja és darabolja. 

A vágás víz alatt történik. Az X-1502/2502 automata szőrıváltóval van ellátva. 

A vágókamrából a granulátumot a pelletvíz szállítja a víztelenítı rostára (F-1508/2508), 

amely a granulátumtól elválasztott vizet a T-1501/2501 PCW tartályba engedi. 

A rostáról a termék gravitációs úton jut a granulátum szárító centrifugába (D-1501/2501), 

ahol a szőrıhengerben elhelyezett forgólapátok emelik a granulátumot a felsı ürítı szakaszba. 

Az elszívó ventilátor (B-1503/2503) által a centrifugán átszívott levegı a víz maradékát is 

eltávolítja a granulátumról. 

A szárított granulátum rugós alátámasztású osztályozó rostára (S-1501/2501) kerül, amely a 

túlméretes és apró granulátumot (szálat, lihát) elválasztja a terméktıl. 

A szárított és osztályozott granulátumot a terméktartályból (H-1508/2508) pneumatikus 

rendszer szállítja a keverısilókba (H-0601-0606). A keverısilók lehetıvé teszik, hogy a 

további felhasználás szempontjából azonos minıségő anyag kerüljön felhasználásra. A 

keverısilókban a homogenizálás a B-0602 A/B/C ventilátorok és a beépített keverıcsı 

segítségével történik. Utólagos keverés végrehajtása 2 db keverı silóban történhet (H-0621 és 
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H-0622). A natúr termékek felhasználás, illetve kiszerelés elıtti tárolására 28 db 500 m3-es 

siló (H-0607 A-H-0620 B) van telepítve. 

Ezek a silók pneumatikusan tölthetık: 

• a granuláló sorok terméktartályaiból (H-1508/2508) 

• bármelyik keverı silóból (H-0601-H-0622) 

• az azonos kiszállító vonalra telepített többi granulátum silóból. 

A silók pneumatikusan üríthetık: 

• a Kompaund Üzem alapanyag tartályaiba (H-5110, 5210, 5310, 5410) 

• a kiszerelı zsákoló tartályaiba. 

Megjegyzés: A H-0701 B tartályba csak a H-0607 A-H-0620 A silókból szállítható 

granulátum. 

Az H-5140 C silóba csak az H-0607 A-H-0612 A, H-0620 A silókból szállítható granulátum. 

Granulátum tárolása, kiszerelése: 

A natúr lineáris polietilén granulátum a natúrgranulálóból érkezik pneumatikus szállítással két 

vonalon, az 1500-as és 2500-as sorokról. Az 1500-as sorról a granulátum a H-1508 termék 

táptartályból a B-1504 A/B fúvók egyike segítségével, a 2500-as sorról pedig a H-2508 

termék táptartályból a B/2504 A/B fúvók egyike révén kerül a Silóparkba. 

Az érkezı natúr granulátum kereskedelmi szempontoktól függıen mehet közvetlenül a natúr 

granulátum zsákoló silókba, az 1500-as vonalon a H-0701 A/C/D/E silók bármelyikébe, a 

2500-as vonalon pedig a H-0701 A/B/C/D/E silók egyikébe, a natúr granulátum keverı 

silókba (H-0601, H-0602, H-0603, H-0604, H-0605, H-0606), de eljuthat közvetlenül a 24 

natúr granulátum tároló silókba (H-0607 A, H-0608 A, H-0609 A, H-0610 A, H-0611 A, H-

0612 A, H-0613 A, H-0614 A, H-0615 A, H-0616 A, H-0617 A, H-0618 A, H-0607 B, H-

0608 B, H-0609 B, H-0610 B, H-0611 B, H-0612 B, H-0613 B, H-0615 B, H-0616 B, H-0617 

B, H-0618 B, H-0619 B) is a megfelelı útvonal kiválasztásával. A natúr keverı silókból az 

anyag mehet közvetlenül a natúr zsákoló silókba: a H-0601, H-0602, H-0603-ból a H-0701 

A/C/D/E silókba, a H-0604, H-0605, H-0606-ból pedig a H-0701 A/B/C/D/E zsákoló silókba, 

vagy a tároló silókba, a B-0601 A/B/C fúvók egyike segítségével. A natúr granulátum tároló 

silókat négy csoportra osztjuk: 

• 1A csoport: H-0607 A, H-0608 A, H-0609 A, H-0610 A, H-0611 A, H-0612 A 

silók, 

• 2A csoport: H-0613 A, H-0614 A, H-0615 A, H-0616 A, H-0617 A, H-0618 A 

silók, 
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• 1B csoport: H-0607 B, H-0608 B, H-0609 B, H-0610 B, H-0611 B, H-0612 B, H-

0613 B silók, 

• 2B csoport: H-0615 B, H-0616 B, H-0617 B, H-0618 B, H-0619 B silók. 

A tároló silókból lehetıség van a siló tartalmának megkeverésére, egy másik silóba való 

áttárolására egy csoporton belül, továbbá mód nyílik a tárolt granulátum utókevertetésére is. 

Az A-tárolósilókból az anyag a B-0603 A/B/C/D fúvók egyike révén a H-0621 keverısilóba, 

a B-tárolósilókból pedig a H-0622 keverısilóba adható, az újra megkevert granulátumot a 

tárolósilók bármelyikébe betárolhatjuk. 

A natúr granulátum tárolósilókból kiadásra kerülı anyagok egyik útja a Kompaund Üzembe, a 

másik út pedig a natúr zsákoló silókba vezet. A használatos fúvók: B-0603 A/B/C/D. A 

Kompaund Üzemben a natúr granulátum további feldolgozásra, adalékolásra, azaz 

kompaundálásra kerül. A tárolósilókból a natúr pellet az 5100-as sor H-5110, H-5112, az 

5200-as sor H-5210, az 5300-as sor H-5310, H-5312, az 5400-as sor H-5410, H-5411 indulási 

nyersanyag tartályaiba jut. A natúr zsákoló silók felé kiadott anyag az 1A és 2A csoportok 

silóiból a H-0701 A/B/C/D/E, az 1B és 2B csoportok silóiból pedig a H-0701 A/C/D/E silók 

valamelyikébe kerül. A H-0701 D-bıl vasúti tartálykocsiba, a H-0701 D-bıl közúti 

tartálykocsiba tölthetı a termék, míg a H-0701 A/B/C-bıl zsákoló mérlegeken keresztül 

mőanyagzsákokba kerül letöltésre. 

7.2.2. A polipropilén (PP) elıállítása 

A Polipropilén (PP) elıállítás technológiai folyamatának leírása 

A Tiszai Vegyi Kombinátban épült negyedik, 140.000 t/év kapacitású polipropilén üzem a 

Basell cég SPHERIPOL eljárását alkalmazza, amely jelenleg az egyik legkorszerőbb a 

világon. Az eljárás két sorba kapcsolt hurokreaktorban tömb (oldószer nélküli) polimerizációt 

valósít meg. A hurokreaktorokban homopolimerek és max. 3,5 % etilén tartalmú random 

kopolimerek gyárthatók. A hurokreaktorokkal sorbakapcsolt gázfázisú fluidágyas reaktorban 

pedig max. 14 % etilén tartalmú heterofázisos kopolimereket lehet gyártani. 

Katalizátor és kokatalizátor elıkészítése 

A katalizátor rendszer három komponensbıl áll: 

- MgCl2 hordozóra felvitt TiCl4 katalizátor, 

- Trietil-alumínium (TEAL), 

- Donor (CHMMS vagy DPMS). 

A három komponenst külön-külön adagolják a D-201 elıérintkeztetı edénybe. A harmadik 

generációs katalizátor produktivitása 30 kg polimer/g katalizátor.  
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Elıpolimerizáció és tömbpolimerizáció 

A köpenyezett, keverıvel ellátott D-201 elıérintkeztetı edényben a TiCl4 az Al-alkil hatására 

TiCl3-dá redukálódik, és a három katalizátor komponensbıl kialakul a katalizátor komplex. 

Az R-200 elıpolimerizációs reaktorban elıpolimerizált katalizátort a sorba kapcsolt 

hurokreaktorokba (R-201, R-202) vezetik. Mindkét reaktorba táplálnak be propilént a 

zagykoncentráció tartása érdekében, és hidrogént a polimer molekulasúlyának szabályozására. 

A hurokreaktorokban a cirkulációt axiális zagykeringetı szivattyúkkal (P-201, P-202) 

biztosítják. A reakcióhıt a hurokreaktorok köpenyében keringetett zárt hőtıvízkörrel vonják 

el. A polimerizáció körülményei: 

Hımérséklet: 70 °C; nyomás: 34 bar g 

Flash-selés és kigázosítás 

Az eljárás energetikai okokból kétfokozatú flash-selést valósít meg. A második 

hurokreaktorból kilépı zagy a gızfőtéső köpennyel ellátott flash vezetéken keresztül a 18 bar-

on üzemelı D-301 nagy nyomású flash tartályba jut. 

Mivel a hurokreaktorból kilépı zagy nagy mennyiségő cseppfolyós propilént is tartalmaz, ezt 

a flash vezetékben elpárologtatják. Az elpárologtatott propilén gáz és a polimer por 

érintılegesen lép be a D-301-be. A D-301 tetejére beépített A-301 szeparátor 

megakadályozza, hogy a D-301-bıl eltávozó gáz, amelyet közvetlenül a T-301 recirk. 

propilén mosótoronyba vezetik, jelentıs mennyiségő polimer port ragadjon magával. A D-301 

alján összegyőlt polimer port homopolimer illetve random kopolimer gyártás esetén 

szintszabályozással a 0,5 bar-on üzemelı F-301 kis nyomású flash tartályba adják ki. 

Heterofázisos kopolimer gyártás esetén a D-301-bıl a polimer port az R-401 gázfázisú 

reaktorba vezetik. 

Az el nem reagált monomerek visszanyerése 

A kis nyomású flash tartályba egy zsákos szőrı van beépítve, amely megakadályozza, hogy az 

F-301 tetején eltávozó propilén gáz polimer port ragadjon magával. Az így megtisztított 

propilén gáz az F-302 védıszőrın keresztül a T-302 olajos mosótoronyba kerül, ahol 

kimossák belıle a maradék Al-alkilt. 

Az Al-alkil mentesített propilén gázt a C-301 kompresszorral komprimálják és homopolimer, 

illetve random kopolimer gyártás esetén a T-301 recirk. propilén mosótoronyba, heterofázisos 

kopolimer gyártás esetén pedig a T-402 kolonnába vezetik. A T-402-ben elválasztják 

egymástól az el nem reagált etilént és a propilént. Az etilén mentes propilént a kolonna aljáról 

a T-301-be adják ki, míg az etilén dús fejterméket az R-401 gázfázisú reaktorba vezetik 

vissza. A T-301-ben a propilén gázból kimossák az elragadott polimer port, a polimer por 
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felhalmozódásának megakadályozására a kolonna aljáról 1500 kg/h-t folyamatosan vesznek el 

egy gızfőtéső köpennyel ellátott vezetéken keresztül az F-301 kis nyomású flash tartályba. 

A T-301 fejterméket, a megtisztított cseppfolyós propilén tároló tartályba (D-302) vezetik, 

ahonnan a friss propilén betáppal együtt a P-301 A/B szivattyúval táplálják be a reaktorokba. 

 

 

A polimerben oldott monomerek kigızölése és kinyerése 

Az F-301 kis nyomású flash tartály alján összegyőlt polimer por szintszabályozással a D-501 

kigızölıbe kerül, ahol a polimerben oldott monomereket gız beinjektálásával kisztrippelik, 

illetve a katalizátor (Al-alkil, donor, TiCl3) maradványokat elbontják. 

A D-501 tetején eltávozó gázokból az elragadott polimer port az S-501 ciklonban leválasztják 

és visszavezetik a D-501-be. Az így megtisztított gázt a T-501 vizes mosótoronyba vezetik, a 

C-501 vízgyőrős kompresszorral komprimálják, majd egy szárító egységen keresztül (PK-

502) az Olefingyárba vezetik vissza. 

A polimer por szárítása 

A D-501 kigızölıbıl gravitációs úton kiadott polimer por mintegy 3 % vizet tartalmaz, amit a 

D-502 fluidágyas, zárt nitrogénkörő szárítóban távolítanak el. A fluidizáló nitrogént a C-502 

A/B fúvóval cirkuláltatják és az E-503 gızös hıcserélıben melegítik fel 110 °C-ra. 

A D-502 tetején eltávozó nitrogén gázból az S-502 ciklonban választják le az elragadott 

polimer port és közvetlenül a porszállító rendszerbe vezetik a D-503 finom por leválasztón 

keresztül, a nitrogén gázt pedig a T-502 vizes mosótoronyba vezetik, ahol lecsökkentik a 

nedvességtartalmát. A D-502 szárítóból a polimer port szintszabályozással a pneumatikus 

porszállító rendszerbe adják ki. 

Polimer por tárolás és szállítás 

A D-502-bıl kiadott polimer port az RF-800 A/B, a D-503-ból az RF-502 forgócellás 

adagolókkal a pneumatikus porszállító vonalba továbbítják. A polimer port a C-801 A/C 

fúvók szállítják a D-802 A,B,C, tároló és D-804 homogenizáló 500 m3-es porsilókba. 

Granulálás 

A D-802 A/B/C és D-804 silókból a polimer port a C-801 B/C fúvókkal szállítják az extrúder 

napitartályába (D-803). A D-803-ból a port a W-801 vezérmérleggel adagolják az M-802 

keverıbe, amelybe az T-801 csigás adagolóban elkészített megkívánt arányú adalékanyag 

keveréket a W-803 A-F segédmérlegek adagolják. Az M-802 keverıbe táplálják be a 

folyékony adalékanyagokat is. Az M-802 keverıbıl az adalékolt por az EX-801 extrúderbe 
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jut, ahol megömlesztik és víz alatti vágórendszerrel granulálják. A vizes polipropilén 

granulátum a D-805 centrifugába jut, ahol a víztıl elkülönül, majd ezt követıen az S-803 

szitára kerül osztályozás céljából. Az osztályozott granulátum levegıs pneumatikus 

szállítással a D-901 A-F 500 m3-es homogenizáló silóba jut. 

 

 

Granulátum homogenizálás és tárolás 

A granulátumot a D-901 A-F silókban levegıvel homogenizálják. A homogenizált granulátum 

pneumatikus szállítórendszerrel 36 db 500 m3-es granulátum tároló silóba (A1-A36) kerül. 

Fáklya 

A PP-IV. Üzemhez tartozó fáklya egy biztonsági rendszer, melynek segítségével az 

üzemzavar, ill. karbantartási leállások a szénhidrogéneket maradéktalanul el tudják égetni. 

7.2.3. A VCM és a PVC elıállítása 

A Vinilklorid-monomer (VCM) gyártásának 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. 

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 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 VCM-gyártás fıbb lépcsıi 

1. etilén direktklórozása /diklóretán elıállítás/ 

2. etilén oxihidroklórozása /diklóretán elıállítás/ 

3. diklóretán termikus bontása /vinilklorid + sósavgáz/  

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

mennyiségő melléktermék keletkezik. 

� A közbensı termékek /diklóretán és sósav/ teljes egészükben feldolgozásra kerülnek. 

A VCM-gyártás rövid története a BorsodChem-nél 
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� Az elsı 6400 t VC kapacitású vinilklorid üzem, 1963 tavaszán kezdte meg a termelést. 

� A PVC II. beruházás keretében épült fel a 26.000 t/év kapacitású, második 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, 136 

kt kapacitású, LTDC eljárással üzemelı DKE gyártást megszüntették. 

� 1993-ban megvalósult a HTDC véggáz, illetve az MDI-bıl átvett 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-ben indult, és napjainkban is tart. 

A technológiai folyamat leírása 

A gyártási folyamat fıbb egységei a következık: 

 

DKE mosórendszer  100-as egység  

Oxihidroklórozás /OHC/  200-as egység  

DKE-bontás, VC deszt. 300-as egység  

DKE tisztítás és direktklórozás 400-as egység  

Tárolás  500-as egység  

Melléktermék kezelés  600-as egység 

 

� A 200-as oxihidroklórozó egységben /OHC/ etilént, levegıt és sósavgázt fluidizált 

katalizátorágyon átvezetve DKE-t állítanak elı, melyet lúgos, illetve vizes mosás után 

a DKE tisztító egységbe továbbítanak. 

� A HTDC reaktorban elıállított DKE-t a nyers DKE-val együtt, a DKE tisztító 

egységben desztillációval tisztítják. A tisztított DKE-t a bontó egységben használják 

fel. 
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� A bontó egységben a DKE termikus bontásával vinilklorid és HCl keletkezik. A HCl-t 

teljes egészében visszaadják a 200-as oxihidroklórozó egységbe. A VC-t elválasztják a 

reagálatlan DKE-tıl és tisztítás után az 500-as egységbe vezetik. 

� A reagálatlan DKE-t visszavezetik a DKE tisztító egységbe. 

� Az 500-as tárolóegység tároló kapacitást biztosít a VC, DKE, könnyő- és nehéz 

melléktermékek, illetve a technológiai folyamatban használatos egyes vegyi anyagok 

számára. 

� A 600-as melléktermék elégetı egység csökkenti a technológiai hulladék mennyiségét 

és további felhasználásra alkalmas terméket /sósavat/ állít elı /30%-os sósavoldat/. 

A mosási folyamat  

� A mosórendszer három egységbıl áll: savas, lúgos és vizes mosó. 

� Egy-egy mosó egység felépül  magából a mosó tartályból keringetı szivattyúból és 

egy un. statikus keverıbıl.  

� A mosó tartály elnevezés egyébként megtévesztı, mivel a mosás a keverıben történik 

meg.  

� A tartály a diklóretán és a vizes fázis szétválasztására szolgál, mivel azok nem 

oldódnak egymásban.  

A DKE mosórendszer kapcsolási vázlata a következı (41. ábra): 

 

41. ábra: A DKE mosórendszer kapcsolási vázlata 

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

mosás itt kémiai, tehát 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.  A vizes mosórendszerben 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 hígitása céljából.  

A lúgos és vizes mosások után a diklór-etánban a vasklorid, klór és sósavtartalom 

következıképpen alakul. 

�  vasklorid: 1 ppm 

�  klór:  1 ppm 

�  sósav:  1-2 ppm 

Látható, hogy a mosások hatékonysága nagyon jó. 

A levegıs oxi-hidroklórozó 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 

abszorbeál.  
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Ezt a HCl-t, klórozott szénhidrogéneket és oxikatalizátort tartalmazó vizet 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 gáz- elegyet tovább kezelik.  

Abszorberben, oldószerrel mossák hogy, kinyerjék belıle a DKE-t. Ezután a gázok elegyét a 

levegıbe fúvatják. 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. 

Az oxi-hidroklórozás kapcsolási vázlata (42. ábra): 

 

42. ábra: Az oxi-hidroklórozás kapcsolási vázlata 

A betápláló rendszer leírása 

I. Etilén 

� 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 0,4-06 v/v  %  legyen. 

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

II. HCl 

� 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 
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melléktermék képzıdést. A hidrogénezı reaktorból kilépı gázt etilénnel keverik, 

ezután a gázkeverék (etilén- HCl az elosztón keresztül a reaktorba kerül. 

III. Levegı 

� A légköri levegıt levegıkompresszor biztosítja. 

Az MR-202 oxi-hidroklórozó 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 katalizátor finom elosztású szilárd részecskékbıl áll. 

� Az oxihidroklórozó reaktort olyan felületi sebességre tervezték, amely kitőtnı 

fluidizálást, nagy hıátadási sebességet, egyenletes reakcióhımérsékletet tesz lehetıvé, 

túlzott errózió 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 következı egyenlet szerint: 

 

 

 

 

∆H  = -580 kcal/kg DKE 

� Ezen kívül számos klórszubsztituciós szénhidrogén, valamint az etilén oxigén 

reakciója miatt szénmonoxid 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 utánállítja. 

� Általában etilénfelesleget és oxigénfelesleget alkalmaznak 

 

 

A reaktor paraméterei a következık:     Átlagértékek: 

� a/ teljesítmény          100 % 

k a ta liz á to r
2 4 2 2 4 2 2

1
C H  +  2  H C l +  O  C H C l  +  H O    -  H

2
e t i lé n      s ó s a v     o x ig é n                      D K E      +   v íz  

   → △
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� 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/ katalizátorágy magasság      10,70 m 

� g/ hıátadási együttható                                 390 kcal/m2h 0C 

 

� Mindezen paraméterek kölcsönös kapcsolata igen komplex. 

� 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 kazán vízzel történik. 

Szennyvíz sztrippelı 

� A 100-as mosóból és a 200-as 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. 

Az oxigénes oxi-klórozó rendszer leírása 

� Az oxihidroklórozó egységben etilénbıl, hidrogén-kloridból és tiszta oxigénbıl 

állítanak elı 1,2-diklóretánt.  

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

alacsonyabb hımérsékleten (215-220 oC-on) vihetı a reakció, amely így kevesebb 

mellékterméket eredményez. 

Oxihidroklórozó reaktor 

� Mind a reaktor, mind a technológiai egység felépítése rendkívül hasonló a levegıs 

eljáráshoz. Ez alól két kivétel van: 

� A recirkuláltatás a véggázból, amelyet egy kompresszor biztosít 

� Egy széndioxid sztripper, amely a lyukkorrózió elkerülése érdekében 

nitrogénnel távolítja el a CO2-t a DKE-ból. 

A DKE-bontó egység 

 A folyamat leírása 

 

 

 

� 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 megelızzük a  korróziót. A 

betápnak kémiailag és fizikailag tisztának kell lennie, hogy minimálisra csökkentsük a 

koksz képzıdést. 

Pirolízis 

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

sósavra bontják. 

� 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. 

 

 

ot 490 510 C
2 2 2P 20 35  bargCl  CH   CH Cl HC CH Cl + HCl +   H

               DKE                                        VC                 Sósav    Hıközlés

= −
= −− −    → = − △
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Gızfejlesztı 

�  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. 

Kvencs mosó 

� A gızgenerátorokból kilépı gázokat tovább hőtik un. kvencs kolonnákban, 

visszacirkuláltatott DKE,VCM folyadékkal. 

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

VCM desztillációs rendszer követ. 

A DKE-bontás elvi vázlata a 43. ábrán látható. 

 

43. ábra: A DKE-bontás elvi vázlata 

A VCM-tisztító egység 

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 0C körüli hımérsékleten távoznak, majd 

belépnek a kondenzátorba. 

� A kondenzátort freon hőtıközeg elpárologtatása révén hőtik, amely hőtıegységbıl 

származik. 
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� 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 

vízhőtéső kondenzátorban. A kolonna nyomását 4,7 bar g-on 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. 

Sztripper 

� A VCM kolonna termékben maradó 100-200 ppm körüli HCl-t   a sztripperben 

távolítják el.  Ebben a kolonnában a VCM termék kb. 15 %-át kiforralják. A 

termoszifon kiforralóban, a főtıközeg gızkondenzátum. Gyakorlatilag az összes HCl-t 

a fejbe 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 elhagyja a VCM sztripper fenekét, áthalad a lúgos szárítókon, 

amelyek az utolsó HCl nyomok eltávolítására szolgálnak.  

A DKE-tisztító egység folyamatának leírása 

� 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 
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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  

A DKE-elıállító (HTDC) reaktor 

a) Klór: A klór a telephatáron kívülrıl kerül az egységbe és 

mennyiségszabályzás alatt.  

b) 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 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: 

 

 

Etilén            Klór                                        DKE 

                                     ∆H = - 442 kcal/kg DKE 

� A reakció zóna felett a nyomás alacsonyabb, a csökkenı statikus nyomás miatt, és 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 

direkt-klórozás és a DKE-tisztítás elvi vázlatát a 44. ábra mutatja. A VCM-tisztítás 

pedig a 45. ábrán látható. 

kata lizáto r
2 4 2 2 4 2C H  +  C l  C H C l  H   → − △
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44. ábra: A direkt-klórozás és a DKE-tisztítás elvi vázlata 

 

45. ábra: A VCM-tisztítás elvi ábrája 

A PVC elıállítása 

A PVC mint mőanyag 

A hıvel szembeni viselkedés szerint megkülönböztetünk hıre lágyuló és hıre keményedı 

mőanyagokat. A PVC (polivinilklorid)  hıre lágyuló mőanyag, melyet polimerizációs 

eljárással állítanak elı. 

Fritz Klatte 1912-ben szabadalmaztatja az elsı polivinilklorid gyártási eljárást, de sokoldalú 

felhasználása csak 1943-tól a lágyítószerek alkalmazásával vált lehetıvé. A PVC gyártás 
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kiindulási anyaga a kıolaj és a kısó, az ezekbıl elıállított etilén, klór, diklóretánon keresztül 

jutunk el a PVC polimerizáció alapanyagához a vinilkloridhoz.  

A vinilklorid polimerizációja többféle eljárással történik pl.: tömb, emulziós, szuszpenziós 

stb. Ezek közül a legbiztonságosabb, a környezetre a legkisebb szennyezést jelentı 

technológia, a szuszpenziós. A BorsodChem-nél ez az eljárás valósult meg. 

A vinil-klorid polimerizáció reakciói 

1. Az iniciátor molekula felbomlik, gyök képzıdik: 

  

 

2. Az iniciátor gyök egyesül a vinil-klorid molekulával, a polimerlánc indítása: 

 

3. A keletkezett gyök további monomer molekulákkal egyesül, kialakul polimer lánc: 

 

A polimerizáció során általában fej-láb illeszkedés alakul ki: 

 

 

 

de kialakulhat fej-fel illeszkedés is, amikor a klóratomok a szomszédos szénatomokon 

helyezkednek el. 

 

 

4. A polimer-lánc záródása akkor következik be, amikor a gyök megsemmisül és stabil 

molekula alakul ki. Ez bekövetkezhet rekombinációval, amikor két gyök egyesül: 
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A lánczáródás bekövetkezhet diszproporcionálódással, amikor az egyik az egyik gyök szabad 

elektronját átadja a másik gyöknek és így kettıskötés alakul ki. 

 

   

 

5. Mellékreakciók: 

Molekulán belüli átrendezıdéssel az aktív centrum átkerül egy belsı szénatomra és így 

láncelágazás jön létre, 

 

 

 

 

de a láncon belül kialakulhat fej-fej illeszkedés is, amikor a klóratomok a szomszédos 

szénatomokon helyezkednek el: 
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A polimer láncon belül kettıskötés alakul ki, ez okozza a további HCl (sósav) molekula 

lehasadásával a hıstabilitás romlását és a PVC-termékek elszínezıdését. 

 

A PVC szerkezetének kialakulása 

 

Szuszpenziós polimerizáció 

 

A polimer-láncok egyesülésével kialakul a mikro-domen és a domen: 

 

a primer szemcse (vinil-klorid monomer csepp), a primer-agglomerátum és a PVC szemcse: 

 

 

 

Emulziós polimerizáció 

- Az emulgeálószerrel képzıdött micellába bediffundál az iniciátor és a monomer molekula és 

itt játszódik le a polimerizáció. 

- A vízben (emulziós közeg) kialakult polimer láncot körülveszik az emulgeátor molekulái és 

így latex képzıdik. 

- Az emulgeált monomer cseppek belsejében (micellán belül) játszódik le a polimerizáció. A 

monomer molekulák diffúziója és a polimerizáció következtében a PVC szemcse mérete 

többszörösére nı 
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Vinil-klorid polimerizációs gyártási technológiák 

Emulziós PVC-gyártás 

Az emulziós PVC gyártásánál a folyamatos technológiát részesítik elınyben a szakaszos 

technológiával szemben. 

- Vízoldható iniciátorokat alkalmaznak. 

- Az emulgeálószer oldatát külön készítik el, amely tartalmazza a reakció végrehajtásához 

szükséges vizet, azaz a hıközlı közeget. 

- A reaktorba folyamatosan vezetik be a vinil-klorid monomert, az emulgeálószer oldatát és az 

iniciátort. 

- A késztermék elvezetése folyamatos. 

- A tartózkodási idı a reaktorban 6-7 óra. 

A folyamatos PVC-gyártás elınyei: 

• Folyamatos adagolás, elvétel, kevés manuális munka. 

• Speciális célokra alkalmas termék. 

• A termék minısége a szárítás során módosítható. 

• Zárt polimerizációs technológia. 

Hátrányai: 

• Nagyobb mennyiségő vinil-klorid kerül a környezetbe. 

• A termék vinil-klorid tartalma magasabb. 

• A gyártás energiaigénye nagyon nagy. 

• Nagy a környezet terhelése. 

• A termékben a maradék emulgeátor-tartalom 1,5-2%, így csak speciális célokra használható. 

Az emulziós PVC-gyártás folyamatát a 46. ábra mutatja. A tömb-polimerizációs PVC-

gyártás folyamata pedig a 47. ábrán látható. 
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46. ábra: Az emulziós PVC-gyártás folyamata 

 

Tömb-polimerizációs PVC-gyártás 

 

47. ábra: A tömb-polimerizációs PVC-gyártás folyamata 
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A tömb-polimerizációt kétreaktoros eljárással végzik. Az elsı reaktorban az elı-

polimerizációt, a másodikban az utó-polimerizációt folytatják le. Az elı-polimerizációs 

reaktor 2-3 utó-polimerizációs reaktort képes kiszolgálni.  

Az eljárás elınyei: 

• Legnagyobb elınye a nagyon tiszta, segédanyagoktól mentes termék. 

• Az eljárás teljesen zárt rendszerben valósítható meg, környezetterhelése nagyon alacsony. 

Az eljárás hátrányai: 

• A hıátadó közeg hiánya miatt a kockázati tényezı magas. 

• 4-5% osztályos termék keletkezése. 

Szuszpenziós PVC gyártási technológia 

 

48. ábra: A szuszpenziós PVC-gyártás folyamata 

 
A szuszpenziós technológiát szakaszos polimerizációval és folyamatos további feldolgozási 

folyamatokkal valósítják meg (48. ábra). 

A BorsodChem ezt a technológiát alkalmazza. 

A gyártás fıbb folyamatai, jellemzıi : 

    A gyártási folyamat szabályozása központi folyamatirányító számítógép alkalmazásával 

történik. 
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1. Segédanyag elıkészítés: A reprodukálhatóság biztosítására a segédanyagok, 

diszpergálószerek, iniciátorok, inhibitor, habzásgátló szer, láncátadószer híg oldat 

formájába kerül bemérésre, Bemérés elıtt ezen anyagok hígítását, oldását el kell végezni. 

2. Polimerizáció: 8 db nagymérető, 129 m3 duplikált falú készülékben, úgynevezett 

autoklávban történik a polimerizáció. Ez a folyamat exoterm a jobb hı elvonás érdekében 

az autoklávok kondenzátorral vannak felszerelve. A folyamat szakaszos. A polimerizáció 

végén a reakciót inhibitorral állítják le. Az autoklávból a maradék vinilkloridot lefúvatják 

a gazométerbe és a szuszpenziót leürítik a tároló tartályokba. 

3. Szuszpenzió feldolgozás: A maradék vinilklorid eltávolítása érdekében a PVC szuszpenziót 

sztrippelik, így a késztermék vinilklorid tartalma 1 ppm alatt biztosítható. A vinilklorid- 

mentesített szuszpenzióból dekantáló centrifugával választják le a nedves PVC port, 

amelynek kíméletes szárítása 70 C-on fluidágyas szárítóval történik. Szárítás után a 

szitával a durva szemcséket leválasztják a PVC porból. A finom frakció a PVC por tároló 

silókba kerül, innen történik a kiszerelés ömlesztett vagy zsákos formában. 

4. Vinilklorid visszanyerés. A gazométerbe lévı vinilklorid gázt tisztítják,komprimálják és 

kondenzáció után alapanyagként felhasználásra kerül. 

A PVC típusok jellemzésének fıbb paraméterei : 

- K-érték ( átlag molekulasúlyra utaló szám ) 

- látszólagos sőrőség 

- porozitás 

A szuszpenziós PVC por átlag szemcsemérete 120-140 m. A BorsodChem Rt.-nél 5 db 

típust állítanak elı : 

Ongrovil S-5258  felhasználása :kemény fólia, palack, lemez ,fröccsöntés. 

Ongrovil S-5064   felhasználása :lágy , kemény profilok ,csövek,  fóliák,lemezek 

Ongrovil  S-5167  felhasználása kemény profilok, csövek 

Ongrovil S-5070   felhasználása : lágy fóliák, csövek,kábelek 

A felhasználási területnél csak a legfontosabbak lettek megemlítve. A PVC porokból 

különbözı mőanyagipari segédanyagok (stabilizátorok, csúsztatók, lágyítók, színezékek stb. ) 

hozzáadásával porkeveréket, majd készterméket gyártanak. Készülhet lágy- és kemény 

késztermék. A legnagyobb felhasználási területe az építıipar. Fıleg nyílászárók és csövek 

gyártására használják. Emellett fóliák lemezek, kábel köpeny, palackok fröccsöntött és üreges 

testek gyártására is használják.  
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7.2.4. A mőgumik, mőkaucsuk elıállítása 

A világ kaucsuk-felhasználása évrıl évre folyamatosan növekszik. A természetes kaucsukok 

kiváltására elsısorban a függıség csökkentésére és új, speciális tulajdonságok kielégítésére, 

továbbá az igények folyamatos növekedése miatt folytak/folynak kutatások. Mostanra az is 

egyértelmővé vált, hogy a természetes kaucsuk a terméknek kölcsönzött bizonyos kedvezı 

tulajdonságai miatt egyes esetekben nem, vagy csak nagyon nehezen helyettesíthetı. A 

természetes és szintetikus kaucsukok együttélése hosszútávon várható. 

A természetes és mesterséges kaucsukok felhasználása a világon 2006-ban kb. egyenlı volt 

(21, ill. 22 millió tonna/év), a szakértık azonban a mesterséges kaucsukok arányának 

növekedését jósolják. Ennek oka legfıképpen az, hogy a megmővelhetı területek a 

természetes kaucsukok termesztésére – elsısorban a növekvı élelmiszerhiány miatt – 

csökkentek. A másik ok az, hogy a mesterséges kaucsukok elıállítására a kıolaj-termékeknél 

olcsóbb alapanyagot is találtak. A harmadik ok pedig az ázsiai autópiac olyan mértékő 

várható növekedése, amit (értsd: az autók gumiabroncsainak gyártását) nem lehet természetes 

kaucsukból fedezni, ill. követni.  

A mőkaucsukokat természetesen nem kizárólag a hozzáférhetıség és az árak miatt használjuk, 

hanem azért is, mert számos területen lényegesen jobb mőszaki tulajdonságokat érünk el, mint 

természetes kaucsukkal. A mőszaki fejlıdés egyre többféle speciális anyagot eredményez. Az 

alábbiakban sorra vesszük a legfontosabb mőkaucsuk fajtákat és azok elıállítási 

technológiáinak fıbb lépéseit. 

SBR (sztirol-butadién kaucsukok) 

A sztirol butadién kaucsuk a legnagyobb volumenben gyártott szintetikus kaucsuk. 

Kiemelkedı helyzetét annak köszönheti, hogy mőszaki tulajdonságai és elıállítási költsége 

kedvezı arányban állnak egymással. Bár szakítószilárdsága lényegesen alacsonyabb, mint a 

természetes kaucsuk (TK) vagy poli-izoprén (IR) alapú gumiké, de pl. kopásállósága, 

öregedésállósága jobb. Legjobban az mutatja, hogy az SBR ma már nem a TK helyettesítıje, 

hogy volt olyan idıszak (2001-2005) amikor az SBR ára magasabb volt, mint a TK-é. Mint a 

kopolimereknél általában, a tulajdonságai függenek a sztiroltartalomtól. Az általánosan 

használt típusokban a sztiroltartalom 20-30% közötti, de léteznek nagy hidegállóságú 

alacsony sztiroltartalmú és nagy váztartást (nyersszilárdságot) adó magas sztiroltartalmú 

polimerek is. A szerkezeti variációk lehetıségeit tovább növeli, hogy a butadién 1,2, 1,4-

transz és 1,4-cisz kötésben állhat, ami számottevıen befolyásolja a mőszaki tulajdonságokat, 
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de variálható a kopolimerben a monomerek eloszlása, így a random kopolimertıl a blokk 

kopolimerekig sokféle változat létezik elméletben és gyakorlatban is. Ennek extrém példája a 

sztirol-butadién-sztirol blokk kopolimer (SBS), amit nem is tekintünk SBR-nek, mivel 

termoplasztikus elasztomerként mőanyag-feldolgozási eljárásokkal vulkanizálás nélkül 

gyártanak belıle végtermékeket. A fentieken kívül a molekulatömeg eloszlás és a hosszú 

láncú elágazottság is nagy hatással van a feldolgozhatóságra és a mőszaki tulajdonságokra. 

Külön területet jelentenek a latexek, melyek speciális kaucsukemulziók. Az emulzióban 

diszpergált polimereket részben nem is tekintik elasztomereknek, részben speciális 

komonomereket (akril- vagy metakrilsav-monomereket) tartalmaznak, ezek pl. az XSBR 

rövidítéssel jelzett speciális SBR-ek. Felhasználásuk is jórészt nem gumiipari jellegő. Ennek 

ellenére alkalmasak részben a statisztikák teljes megzavarására, de ami ennél fontosabb, 

mennyiségileg igen jelentıs területet takarnak. A 45 %-nál magasabb sztiroltartalmú sztirol-

butadién, azaz SB latexeket a papíriparban és szınyeghab-hátoldalazásra használják, ez az 

összes igény 90 %-a, ill. a szőkebb értelemben vett SBR latexeket, melyek sztiroltartalma 45 

% alatt van, ragasztó- és habanyagok gyártására használják, ez kb. a felhasználás 9 %-a. Csak 

kb. 1 % jut a sztirol-butadién-vinilpiridin terpolimer latexekre, melyek szinte kizárólag a 

gumiabroncsgyártásban az erısítı kordszálak itatására, textil-gumi-kötés létrehozására 

szolgálnak, mint a rezorcin-formaldehid-gyanták mátrixanyagai. 

Az emulziós SBR-gyártás 

Az emulziós polimerizációnak számos elınye van. Nem szükségesek szigorú 

reakciókörülmények; a rendszer tolerálja a vizet, egyedül az oxigénmentes környezetet kell 

biztosítani. A folyamat kevéssé érzékeny a szennyezıdésekre és funkcionális csoportot 

tartalmazó monomereken is alkalmazható. További elıny, hogy az emulziós polimerizációban 

magas polimertartalom esetén is, alacsony a reakcióközeg viszkozitása, szemben az oldatban 

vagy tömbben végzett polimerizációval, ahol a konverzió elırehaladtával nagyságrendekkel 

nı a viszkozitás, romlik a hıelvezetés lehetısége. A fentiek következtében az emulziós 

polimerizáció igen költséghatékony eljárás. Az emulzió kolloid fizikai állagának 

köszönhetıen könnyen szabályozható eljárás.  

Az eljárás alapanyagai között vannak monomerek (sztirol és butadién), víz, emulgeátor, 

iniciátor rendszer, módosító adalékok, az un. shortstop inhibitor és stabilizátor (antioxidáns). 

Az eredeti polimerizációs reakció szakaszos reaktorban zajlott, amibe tervezett sorrendben 

minden alapanyagot beadagoltak és a reakciót addig folytatták, amíg az anyag elérte a kívánt 

átalakulási állapotot, majd inhibítorral leállították a polimerizációt. A jelenleg használatos 
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technológia folyamatos, kaszkád rendszerő kevert reaktorokban történik. Az utolsó reaktorból 

kilépı latexhez inhibitort adnak, ezzel leállítják a polimerizációt. Ekkor a konverzió 60-70% 

körüli. A monomereket vízzel emulgeálva folyamatosan adagolják az elsı reaktorba, az 

iniciátor rendszerrel együtt. A hideg polimerizációban a leggyakrabban használt redox 

iniciátor rendszer vas-kelátot, peroxidot és redukálószert (nátrium formaldehid szulfoxidot 

röviden SFS-t) tartalmaz. A meleg polimerizációban kálium peroxi-diszulfátot használnak 

iniciátornak. A polimerizáció során szabályozzák a hımérsékletet, az adagolási sebességet, 

keverést, hogy egyenletes minıségő terméket kapjanak. A butadién/sztirol gyökös 

kopolimerizációjában a Mayo-Lewis egyenlet szerinti reaktivitási hányadosok átlagos értéke 

r1=1,4 (butadiénre) r2=0,8 (sztirolra), tehát a butadién reagál el gyorsabban. Az emulziós 

polimerizációban további befolyásoló tényezı, hogy a micellán belüli monomer arány eltér a 

nagy cseppekben lévı monomer aránytól az emulgeátor és a monomerek fizikai kölcsönhatása 

miatt; konkrétan az r1 értéke tovább nı, az r2 értéke pedig csökken (r1 és r2 a reakciók relatív 

sebességei). Ez egyúttal az is jelenti, hogy amennyiben pótlólagos monomer adagolás nem 

történik akkor a keletkezı kopolimer sztiroltartalma a folyamat elırehaladtával nı, illetve a 

polimerizáció végén nagyobb arányban marad vissza sztirol. A hideg polimerizáció során 60 

%-os átalakulás után a meleg polimerizáció során 70%-os átalakulás után állítják le a 

folyamatot az inhibitorral, ami gyorsan lezárja a növekvı szabad gyököket. A leggyakrabban 

alkalmazott ilyen szerek a nátrium dimetilditiokarbamát és a dietilhidroxiamin voltak, ma már 

nátrium dimetilditiokarbamátot nem használnak, csak olyan inhibitorokat, amelyekbıl nem 

keletkezik rákkeltı nitrozamin.  

A végsı munkafolyamat a latex koagulálása kénsavval, kénsav és nátriumklorid keverékével, 

enyv és kénsav keverékével, alumínium szulfáttal, vagy amin csoportokat tartalmazó 

koaguláló szerrel. Az, hogy ezek az anyagok közül melyiket választják, attól függ, hogy mi 

lesz a gumi végsı rendeltetése. A kénsav és nátriumklorid keveréket általános rendeltetéső 

gumikhoz használják. Az enyv kénsav keveréket elektromos célú felhasználásra és alacsony 

vízérzékenységő SBR-hez használják, kénsavat az alacsony hamutartalmú polimerekhez. Az 

aminok javítják a koaguláció hatékonyságát, ezzel csökkentik a környezet-szennyezést. A 

koagulált morzsalékot aztán megmossák, víztelenítik, szárítják, bálázzák és csomagolják. A 

következı, 49. ábra a folyamat sematikus felépítését mutatja. 



 - 243 - 

 

49. ábra: Az E-SBR elıállításának folyamatábrája 

A fontosabb angol feliratok fordítása: 

SOAP SOLUTION    szappan oldat 

TREATED WATER    kezelt víz 

ACTIVATOR, OXIDIZER, MODIFIER aktivátor, oxidálószer, módosító szer 

CHARGE HOMOGENIZER   töltet homogenizáló 

SHORTSTOP     leállítás (inhibítor adagolás) 

BLOWDOWN    lefúvató 

PRESSURE FLASH TANK   nyomás alatti gáztalanító 

VACUUM FLASH TANK   vákuum gáztalanító 

STEAM STRIPPING    sztrippelés gızzel 

STYRENE CONDENSER   sztirol kondenzátor 

STYRENE DECANTER   sztirol dekantáló 

BLENDED BDE    visszaforgatott és friss butadién keveréke 

BLENDED STYRENE   visszaforgatott és friss sztirol keveréke 

STYRENE FREE LATEX   sztirolmentes latex 

COAGULATION, DRYING   koagulálás és szárítás 

Az emulziós SBR gyártás érett, az életciklus telítési szakaszában, vagy inkább leszálló ágban 

lévı technológia. Hacsak valami váratlan találmány nem születik, további fejlıdése várhatóan 

lassú, célja a hatékonyság növelése, környezetszennyezés csökkentése. A gyökös emulziós 
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polimerizáció esetén a molekulaszerkezet befolyásolásának kevés lehetısége van. Egy ilyen 

bonyolult rendszerben, mint a sztirol és butadién kopolimerizációja a láncnövekedésben 

kompetitív reakciók mennek végbe, a butadién beépülése szempontjából az 1,4-transz az 

energetikailag legkedvezıbb, az 1,2-vinil a legkedvezıtlenebb. A hosszúláncú elágazottság a 

polimerre történı láncátadással illetve a makrogyöknek és a polimer kettıskötésére történı 

addíciójával jön létre. Ennek egyrészt a magas konverzió kedvez, másrészt a magas 

hımérséklet mivel a folyamat aktiválási energiája viszonylag magas. Elvben elképzelhetı a 

víz fagyáspontja alatti hımérsékleten végzett emulziós polimerizáció, fagyáspontcsökkentı 

adalékokkal. Így szabályosabb szerkezető E-SBR lenne gyártható. Valószínőleg azonban a 

késztermékgyártók számára a magas transz tartalom és a szőkebb molekulatömeg eloszlás 

nem jelent készpénzre váltható elınyt. 

Oldatos SBR-gyártás 

Az oldatban történı SBR gyártást az anionos polimerizáció fejlıdése tette lehetıvé. A lítium, 

ill. alkil-lítium iniciátorral élı anionos polimerizáció valósítható meg. Az élı anionos 

polimerizáció nehezebben kézbentartható folyamat, mint az emulziós, mivel katalizátora 

nedvességre és poláros szennyezıkre érzékeny, a monomer valódi lánczáródás nélkül 

pillanatszerően elreagál a beadagoláskor. A kopolimerizáció reaktivitási hányadosai nem 

olyan „barátságos”, 1 körüli értékek, mint az emulziós rendszerben, hanem a butadién gyorsan 

elreagálva blokkokat képez, a polimerizáció során nagyságrendekkel változik a viszkozitás, 

így a hıelvonás, a keverés pedig nem olyan egyszerő, mint az emulziósnál. További hátrány a 

nagy mennyiségő oldószer eltávolításának energiaigénye, az oldószer kezelése. A fentiek 

magyarázzák, hogy amikor az E-SBR gyárak már régen folyamatos üzemben mőködtek, 

akkor az S-SBR gyártására szakaszosan üzemeltetett reaktorokat építettek, amelyek közül sok 

ma is mőködik. Az utóbbi idıben viszont folyamatos üzemő gyártást is kifejlesztettek. 

Például a Polimeri Európa angliai gyára, amely 1995-ben létesült szakaszos technológiát 

használ, a cég 1999-ben fejlesztette ki a folyamatos technológiát. Az S-SBR annak köszönheti 

létjogosultságát, hogy a molekula mikroszerkezete jobban szabályozható; például az 1,2 

(vinil) kötések aránya éterekkel befolyásolható, ami egyúttal a random kopolimerizáció 

irányába tolja el a folyamatot. Az oldatos technológiával kisebb hiszteréziső gumi állítható 

elı, aminek ugyanakkor jó az úttartása, nedves tapadása. Az S-SBR és más oldószeres 

mőkaucsuk gyártási eljárások erısen egyszerősített folyamatábráját a következı ábrán 

mutatjuk be. 
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A gyártási folyamat fontos része az oldószerek (pl. ciklohexán) és monomerek tisztítása, 

vízmentesítése. A polimerizációt általában kaszkád reaktorok sorában végzik. A hőtés 

gyakran külsı hőtıkörrel, vagy az elpárolgott oldószer kondenzálásával történik, de védelmi 

rendszert alakítanak ki arra az esetre, ha a reaktor megfutna. A termikus robbanás elkerülésére 

a reakciót leállító vegyszert tudnak adagolni. Az anionos polimerizációban keletkezı termék 

önmagában szők molekulatömeg eloszlású, a folyamat módosításával és blendeléssel állítják 

be a feldolgozók számára kívánatos molekulatömeg eloszlást. A polimerizáció során 

keletkezı, mintegy 15-30%-os polimer oldatból ki kell nyerni a „szilárd” polimert. Az 

oldószer eltávolítás módja nagymértékben befolyásolja a késztermék feldolgozhatóságát. 

Gyakran anionos tenzid jelenlétében gızzel távolítják el az oldószer nagy részét, több egymás 

után kötött sztrippelıben. Már az elsı sztrippelıben kb. 10 %-ra csökkentik az oldószer 

tartalmat. A második vagy harmadik sztrippelıben 0,5 % alá csökkentik az oldószer tartalmat. 

A gızös sztrippeléssel laza szerkezető kaucsukot kapnak. Végül polietilén fóliába bálázzák a 

kaucsukot (50. ábra).  

 Az ábrán lévı fontosabb angol kifejezések fordítása: 

MAKE UP SOLVENT   oldószer elıkészítés 

INGREDIENTS    adalékok 

SOLVENT PURIFICATION   oldószer-tisztítás 

MONOMER PURIFICATION  monomer tisztítás 

INGREDIENTS PREPARATION  adalék elıkészítés 

POLYMERISATION REACTION  polimerizációs reakció 

BLENDING AND STRIPPING  blendelés és sztrippelés 

WATER AND HYDROC. TO DRAIN víz és szénhidrogén hulladékba 

VOC (Volatile Organic Compounds) illékony szerves vegyületek 

FINISHED PRODUCT   késztermék 
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50. ábra: Az oldatos SBR gyártásának folyamata 

 
Ahogy az SBR molekulatömege növekszik, a vulkanizátum mechanikai tulajdonságai, a 

szakítószilárdsága és a maradó deformációja javul. A feldolgozhatóságra kedvezı hatással 

van a szélesebb molekulatömeg eloszlás. A feldolgozhatóságot azonban rontja az extrém 

magas molekulatömegő frakció, a gél. 

Ha a gumiban a koagulálás után emulgeáló anyag marad, az szintén befolyásolja a 

feldolgozhatóságát. A gyantasav emulgeátorok, jobb tapadást biztosítanak. Általánosan 

elmondható, hogy azokat a polimereket, amelyeket gyantasavval emulgeálnak azoknak jobb 

lesz az extrudálhatóságuk, lassabban vulkanizálnak, rosszabb a hıállóságuk, gyorsabban 

elszínezıdnek és elszennyezik a présszerszámokat. Azok az SBR-ek, amiket zsírsavval 

emulgeálnak kevésbé tapadósak, gyorsabban térhálósodnak, és jó a nyúlási tulajdonságuk. A 

kompromisszumot a zsírsav gyantasav keverék emulgeálószer jelenti. Az S-SBR kevesebb 

szennyezıanyagot tartalmaz. Molekulaszerkezte egységesebb, mint az E-SBR. Az SBR fı 

felhasználási területe az abroncsgyártás, amely összességében a teljes felhasználás 76%-át 

teszi ki. Az európai S-SBR, a polibutadién és sztirol/butadién blokk kopolimer gyárak fı 

technológia adatait a következı táblázat tartalmazza. 
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Gyár típusa Polibutadién S-SBR Sztirol blokk kopolimer 

Termék típusa 

magas cisz 

polibutadién, alacsony 

cisz polibutadién 

SSBR, szakaszos vagy 

folyamatos 

sztirol butadién és sztirol 

izoprén termoplasztikus 

elasztomerek 

Reaktor típusa és 

mérete 

folyamatosan kevert 

kaszkád rendszerő 

tartály reaktorok 10 -

100m3 

folyamatosan kevert 

kaszkád rendszerő 

tartály reaktorok vagy 

szakaszos üzemő 

reaktor 10 -100m3 

folyamatosan kevert 

kaszkád rendszerő tartály 

reaktorok vagy szakaszos 

üzemő reaktor 10 -100m3 

Pótlólagos monomer butadién 
sztirol és butadién 

egyidejő adagolása 
szekvenciális adagolás 

Reaktorok száma max. 10 
max. 10 a folyamat 

függvényében 
max. 5 

 Nyomás max. 5 bar max. 5 bar max. 5 bar 

Hımérséklet 30-100°C 30-100°C 30-120°C, 40-90°C 

 A polimerizáció 

hımérsékletszabályozó 

rendszere 

 külsı párologtató, 

hőtıkígyó, adiabatikus 

 külsı párologtató, 

hőtıkígyó, adiabatikus 

 külsı párologtató, 

hőtıkígyó, adiabatikus 

Katalizátor / iniciátor 

gyártási folyamat 

függı, Ziegler- Natta 

katalizátorok titán-, 

neodínium- és 

kobaltalapú vagy 

anionos pl.: n-butil-

litíum 

különbözı anionos 

iniciátorok                 

(általában n-butil-

litíum) 

általában anionos 

iniciátorok mint az n-butil-

litíum vagy az s-butil-

lítium 

Szerkezet módosítók 
nem használ 

módosítókat 

különbözı éterek pl.: 

THF 
különbözı éterek pl.: THF 

Inhibítor víz és/vagy zsírsav víz és/vagy zsírsav 
víz, zsírsav, alkoholok, 

fenolok 

Konverzió 95-99% 95-99% 95-99% 

Antioxidáns 

p-fenilén-diamin, 

fenolos, foszfitos 

típusok 

p-fenilén-diamin, 

fenolos, foszfitos 

típusok 

fenolos és foszfitos típusok 

Lágyító 

erısen aromás, 

nafténes, extrakciós 

olaj 

erısen aromás, 

nafténes, extrakciós 

olaj 

paraffinos és nafténes 

olajok 

Kapacitás reaktor 

vonalanként 
átlagosan 30 000 t/év átlagosan 30 000 t/év átlagosan 30 000 t/év 

 



 - 248 -

Az SBR felhasználása, az azt befolyásoló trendek és változások a késztermékgyártásban 

Az E-SBR Mooney viszkozitása többnyire 30 és 120 közötti. Az alacsony Mooney 

viszkozitású E-SBR könnyebben felveszi a töltıanyagot, és a lágyítót, keverésekor kevesebb 

hı termelıdik, könnyen kalanderezhetı, kevésbé zsugorodik, gyorsabban extrudálható mint a 

magas Mooney viszkozitásúak. Másrészrıl viszont a magas Mooney viszkozitású SBR-eknek 

jobb a nyersszilárdságuk, vulkanizátumuk porozitása kisebb és több töltıanyagot ill. olajat 

vesznek fel. Ahogy az SBR molekulatömege növekszik, a vulkanizátum mechanikai 

tulajdonságai, a szakítószilárdsága és a maradó deformációja javul. A feldolgozhatóságra 

kedvezı hatással van a szélesebb molekulatömeg eloszlás. A feldolgozhatóságot azonban 

rontja az extrém magas molekulatömegő frakció, a gél. 

A polimer viszkozitásán túl a polimerizációs hımérséklet is fontos szerepet játszik a 

feldolgozhatóság alakulásában. Annak az E-SBR-nek, amelyet alacsony hımérsékleten 

polimerizálnak kevesebb láncelágazódása lesz, mint annak, melyet magas hımérsékleten. 

Ugyanolyan viszkozitású E-SBR-ek esetén a hidegen polimerizáltak könnyebben 

feldolgozhatóak. A legnagyobb különbség a hengerhez való jobb tapadás, a kalenderezés 

utáni kisebb zsugorodás és a nyers keverékek szebb felülete. A meleg kaucsukoknak 

ugyanakkor jobb nyersszilárdságuk, mert több a láncelágazásuk. A sztirol mennyiség 0-50 % 

között mozog a legtöbb E-SBR-ben, a leggyakrabban használt E-SBR sztiroltartalma 23,5 %. 

Ahogy a sztirolmennyiség nı, a dinamikus tulajdonságok és a kopási ellenállás csökken, míg 

az úttartás javul a keménység nı. 

A polimerizációs hımérséklet az E-SBR mikrostruktúráját is befolyásolja. A hidegen 

polimerizált E-SBR-ekben, a butadién átlagosan 9 % cisz-1,4-et, 54,5 % transz-1,4-et, 13 % 

vinil-1,2-t tartalmaz. A 23,5 % sztiroltartalmú E-SBR esetén az üvegesedési hımérséklet (Tg)  

-50 oC. Ahogy a sztiroltartalom növekedésével nı az üvegesedési hımérséklet. Azok a gumik, 

amelyeknek alacsony a Tg értékük, azokra jellemzı a nagyfokú rugalmasság, és jó a 

kopásállóságuk, viszont rossz a nedves tapadásuk. Azoknak, amelyeknek magas a Tg –je (pl.: 

az SBR1721-nek), alacsony a rugalmassága, rossz az kopásállósága, de kitőnı a nedves 

tapadása.  

Ha a gumiban a koagulálás után emulgeáló anyag marad, az szintén befolyásolja a 

feldolgozhatóságát. A gyantasav emulgeátorok, jobb tapadást biztosítanak. Általánosan 

elmondható, hogy azokat a polimereket, amelyeket gyantasavval emulgeálnak azoknak jobb 

lesz az extrudálhatóságuk, lassabban vulkanizálnak, rosszabb a hıállóságuk, gyorsabban 

elszínezıdnek és elszennyezik a présszerszámokat. Azok az SBR-ek, amiket zsírsavval 
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emulgeálnak kevésbé tapadósak, gyorsabban térhálósodnak, és jó a nyúlási tulajdonságuk. A 

kompromisszumot a zsírsav gyantasav keverék emulgeálószer jelenti. 

A legjelentısebb trend az ún. „Green Tyre”, a „zöld abroncsok” térnyerése. Természetesen ez 

az abroncs is fekete, de energiatakarékos. Mint a technológiai részben már említettük, a 

gumiabroncs az által tud leginkább hozzájárulni az üzemanyag-fogyasztás csökkenéséhez, ha 

gördülési ellenállása csökken. A Michelin cég fejlesztette ki legelıször a 90-es évek elejére 

azokat a receptúrákat, melyek révén az abroncsok gördülési ellenállása akár 30 %-kal is 

csökkenhet, ráadásul nedves úton tapadásuk lényegesen jobb. Ehhez többek között aktív 

szilíciumdioxid töltıanyagokat használtak nagy százalékban. A receptúráknál elengedhetetlen 

az S-SBR kaucsukbázis. Így ennek az anyagnak nı a felhasználása. Az S-SBR gyártási 

volumen növekedésével az ára relatíve csökkenhet, és egyes igényes mőszaki 

gumitermékekben is felhasználást nyerhet. 

A BR (poli-butadién) kaucsukok 

A polibutadién a legrégebbi ma is használt mőkaucsuk. Oroszországban már az 1900-as évek 

elején polimerizáltak etilalkoholból elıállított butadiént (Lebegyev). Ipari méretben már jóval 

a második világháború kitörése elıtt megkezdték az alkálifémmel iniciált polibutadién 

gyártását. Ezek és a gyökös polimerizációval elıállított polibutadiének meglehetıs 

szabálytalan szerkezető, nehezen feldolgozható mőkaucsukok voltak, gyenge mechanikai 

tulajdonságokkal. Késıbb az emulziós SBR megjelenésével a korai BR típusok veszítettek 

jelentıségükbıl. A Ziegler-Natta sztereospecifikus katalizátorok megjelenése új lendületet 

adott a polibutadién gyártásának. Lehetıvé vált magas cisz tartalmú sztereospecifikus 

polibutadién gyártása, aminek kedvezı tulajdonságai fıleg az abroncsgyártásban 

nélkülözhetetlenek. Míg 1963 és 1973 között, mindössze 10 év alatt, a BR gyártó kapacitás 

négyszeresére emelkedett, a szintetikus kacsukokon belül részaránya megduplázódott (6,3 %-

ról 12,7 %-ra nıtt). Ez a tendencia, ha lassabban is, de napjainkig folytatódott. Ma a 

szintetikus kaucsukok közül a BR egyértelmően második az SBR mögött, részaránya a 

kapacitásból 22,6 % (2,95 MFt). 

A magas cisz tartalmú polibutadiént gyakorlati szempontból külön polimernek kell tekinteni, 

mert tulajdonságai nagymértékben különböznek a gyökös emulziós, vagy az idejétmúlt 

alkálifém katalizátoros típusoktól. A különbség szinte összevethetı az izotaktikus és az 

ataktikus PP közötti különbséggel. (Az orosz nevezéktanban meg is különböztetik ıket, az 

SZKB a hagyományos, az SZKD a sztereospecifikus BR.)  
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A felesleges E-SBR kapacitások kitöltésére még jóval a sztereospecifikus BR megjelenése 

után is gyártottak emulziós polibutadiént. Emulziós technológiával polimerizálnak butadién 

tartalmú ütésálló polisztirolt és ABS-t is, például úgy, hogy elıször butadiént polimerizálnak 

és annak kinyerése nélkül sztirol és akrilnitril adagolásával speciális morfológiájú ojtott 

kopolimert állítanak elı. 

A korszerő magas cisz tartalmú BR gyártástechnológiája sok hasonlóságot mutat az S-SBR 

gyártástechnológiájával. Míg az S-SBR esetén ipari méretben Ziegler-Natta sztereospecifikus 

katalizátort nem használnak, addig az oldószeres polibutadiént fıleg Nd, Ni vagy Co tartalmú 

katalizátorral gyártják, de ismert a lítiumalkillel katalizált alacsony cisz tartalmú BR is. A 

különbözı katalizátorokkal eltérı térszerkezető és tulajdonságú polimer jön létre. A Ziegler-

Natta katalizátorokkal 90 % feletti cisz tartalmú BR keletkezik, a lítium-alkil esetén már a 

transz szerkezet dominál, de még jelentıs a cisz arány, a gyökös és különösen az alfin 

katalizátor esetén pedig magas százalékban transz szerkezet alakul ki. (Az alfin katalizátorok 

alkáli alkoholátot és olefin származékot tartalmaznak, innen az alfin név szóösszevonással.) A 

neodímium alapú katalizátorok adják a legszabályosabb szerkezető cisz-polibutadiént, 

minimális elágazottsággal, a nikkel alapúak, kissé rendezetlenebb, a kobalt és titán alapúak 

pedig lényegesen szabálytalanabb szerkezetet adnak. A kobalt esetén a láncelágazások száma 

is magas. A polimerizációt oldatban hajtják végre, tipikusan 20 % monomer és 80 % inertnek 

tekinthetı oldószer jelenlétében. Az oldószer például hexán, ciklohexán, benzol, toluol. A 

polimerizáció szakaszosan és folyamatosan is végrehajtható. 

A polibutadién jellemzı szerkezete különbözı katalizátor/iniciátor rendszerekkel 

polimerizálva  

 

Katalizátor/iniciátor cisz-1,4 % transz-1,4 % vinil % (1,2) 

nikkel alapú 98 1 1 

kobalt alapú 97 2 1 

titán alapú 92 4 4 

butil-lítium 36 54 10 

gyökös redox 

(emulziós) 9 72 18 

alfin 2 76 22 
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A cisz-polibutadién gyártástechnológiája kiforrott, jelentıs változásokra, technológiai 

áttörésre nem számítunk, inkább fokozatos továbbfejlesztésre, a költségek csökkentésére, a 

fajlagosok kisebb-nagyobb javítására. További elvi lehetıség funkcionalizált polibutadién 

gyártása, pl. OH, vagy más poláros végcsoportok bevitele. A gyökös polimerizációnál tág 

lehetıség van poláros komonomerek bevitelére, valamint az iniciátor útján poláros 

végcsoportok kialakítására. A lítiumvegyületekkel katalizált anionos polimerizációban már 

korlátozottabbak a lehetıségek, de a lánczárással bevihetı poláros végcsoport, sajnos azonban 

a sztereospecifikus polimerizáció esetén ezek a módszerek nem használhatóak. Polibutadién 

gyártására több szabadalmat Magyarországon is bejegyeztek. A Mőanyagipari Kutató Intézet 

is szabadalmat kapott egy sztereospecifikus polibutadién gyártó eljárásra, ami tudomásunk 

szerint ipari méretben nem valósult meg. Butadién oldószeres sztereospecifikus 

polimerizációjára a Montecatini (a jelenlegi Polimeri olasz cég jogelıdje) az 1960-as években 

számos magyar szabadalmat jelentett be, amelyek természetesen rég lejártak. Ezek között van 

butadién/izoprén kopolimerre vonatkozó, valamint olyan is, ami szindiotaktikus 1,2-

polibutadiént eredményez - ez kristályos, és termoplasztikus mőanyagnak tekinthetı, nem 

elasztomer. Ez utóbbi jól példázza a sztereospecifikus Ziegler-Natta katalizátorok 

sokoldalúságát. A Snam Progetti-nek szintén van egy lejárt szabadalma butadién oldatos 

polimerizációjára vanádiumtartalmú katalizátorral. 

Világviszonylatban a gyártott polibutadién mintegy 25 %-át ütésálló polisztirol és ABS 

gyártásához használják. Az itt használt gyártási eljárás teljesen eltér a gumiipari felhasználású 

BR gyártásétól. Ezek az ütésálló polimerek különbözı mennyiségő BR-t tartalmaznak, 

többnyire 15-26 %-ot, de ennél alacsonyabb BR tartalom is elıfordul, akár 5-7 %. Egy 

elterjedt emulziós ABS gyártási eljárás folyamatát az alábbiakban mutatjuk be (51. ábra). 
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51. ábra: Az emulziós ABS-gyártás folyamata 

 
Az emulziós ABS gyártás elsı lépcsıjében az emulziós SBR gyártáshoz hasonlóan, mintegy 

12 bar nyomáson vízoldható kálium-perszulfát iniciátorral (adott esetben redox iniciátor 

rendszerrel) mintegy 80-90% konverzióig polimerizálják. A megmaradt monomer eltávolítása 

után a latexet átszivattyúzzák a sztirol-akrilnitril polimerizáló egységbe, ahol atmoszférikus 

nyomáson szerves iniciátorral ojtott kopolimerizációt hajtanak végre. A polimerizáció 

befejezése után a latexet koagulálják, szárítják, majd a szilárd polimert kétcsigás extruderen 

színezékekkel, csúsztatókkal, stabilizátorokkal és más adalékokkal kompaundálják. (A 

folyamatábra a kompaundálást nem tartalmazza.) Az ABS és az ütésálló PS gyártására más 

eljárásokat is használnak, mint a fent bemutatott, van olyan emulziós eljárás, ahol a butadién 

polimerizáció térben nem különül el.  

Használnak még tömb- ill. szuszpenziós eljárást is, amelyek az emulzióstól lényegesen eltérı 

tulajdonságú terméket eredményeznek. Ennek részletesebb ismertetésétıl eltekintünk, de 

megemlítjük, hogy a polimerizációhoz a polibutadiént sztirol-akrilnitril elegyben feloldják. A 

polimerizáció során végbemenı fázisinverzió különleges morfológiájú, igen jó ütésállóságú 

terméket eredményez. Ez az ABS gyártási eljárás a gyökös polimerizációval elıállítható BR-

nél elınyösebb tulajdonságú BR típusokkal és butadién kopolimerekkel is végrehajtható, tehát 

potenciális BR piac is. Az ABS tömbpolimerizációra a Dow és a BASF is bejelentett magyar 
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szabadalmat, amelyek ütésálló adalékként sztirol-butadién blokk kopolimert tartalmaznak. 

Ezekkel az eljárásokkal víztiszta ütésálló polisztirol-származék is gyártható. Egy másik Dow 

szabadalomban bimodális molekulatömeg-eloszlású kaucsukot alkalmaznak adalékként. 

ABS gyártható oldószeres gyökös polimerizációval is, de ennek az eljárásnak nincs nagy 

jelentısége, ennek ellenére egy eljárásra a Montedipe magyar szabadalmat is bejegyeztetett. 

Meg kell említeni, hogy ütésálló PS ill. ABS polibutadién vagy butadién tartalmú kopolimer 

felhasználásával közvetlen kompaundálással is elıállítható. A mátrix és a gumis fázis 

összeférhetısége, pl. tervezett szerkezető sztirol-butadién monoblokk kopolimerrel 

biztosítható. 

A BR felhasználása, az azt befolyásoló trendek és változások a késztermékgyártásban 

Mint más általános rendeltetéső kaucsukok esetén a BR fı felhasználási területe az 

abroncsgyártás, de az S-SBR-rel szemben más területeken is kiterjedten használják. A BR-t 

ritkán használják önmagában, mivel elég rosszul konfekcionálható, és szilárdsági 

tulajdonságai is elmaradnak pl. a természetes kaucsukétól (TK), vagy a szintetikus poli-

izoprénétıl (IR). Ugyanakkor kitőnı hidegállósága és alacsony hiszterézise a blendekben is 

érvényesül. Az abroncsgyártáson belül kiemelendı, a dinamikusan erısen igénybevett 

oldalfal, ami a BR egyik fı felhasználási területe. Az abroncsfejlesztés egyre magasabb 

követelményeknek kell, hogy megfeleljen a gördülı ellenállás csökkentése és az élettartam 

növelése terén, ami fontos szerepet játszik abban, hogy a BR fogyasztás a gumiipar átlagánál 

gyorsabban nı. A magas cisz tartalmú BR-t széles körben használják mőszaki 

gumitermékekhez is, például hideg- és kopásálló szállítóhevederekhez. Kisebb mennyiségben 

blendelve a keverék hidegállóságának javítására, pl. SBR, NBR vagy CR alapú keverékeknél. 

Középtávon arra lehet számítani, hogy a BR megırzi második helyét az SBR mögött a 

szintetikus kaucsukok piacán, sıt részaránya kissé tovább emelkedik. 

Az NBR (akrilnitril-butadién) kaucsukok el ıállítása 

A nitrilkaucsuk szintén a régóta gyártott szintetikus kaucsukok egyike, 1934 óta gyártják. 

Hazai vonatkozású érdekesség, hogy a II. világháború alatt Magyarországon is volt, igaz csak 

kísérleti üzemi szinten nitrilkaucsuk elıállítás. 

Az E-SBR-hez és a CR-hez hasonlóan a nitrilkaucsukot is gyökös emulziós polimerizációval 

állítják elı, ezért a butadién 1,4 és 1,2 kötésben is elıfordul benne. A nitrilkaucsuk 

tulajdonságai az akrilnitril tartalom emelkedésével fokozatosan változnak, növekszik az 

olajállóságuk, hıállóságuk, szakítószilárdságuk és rugalmassági moduluszuk, de romlik a 
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hidegállóságuk. A tulajdonságok egy harmadik monomer bevitelével tovább alakíthatóak. Az 

akrilsav termonomerrel készülı un. karboxilált nitrilkaucsuk XNBR az ipari gyakorlatban is 

alkalmazást nyert. 

A nitrilkaucsuk jellemzı szerkezeti elemei az alábbiak: 

 

A nitrilkaucsuk alapú gumik általános jellemzıi: 

− Közepes vagy jó hıállóság 

− Jó olajállóság 

− Jó mechanikai tulajdonságok 

− Gyenge nyerstapadás, rossz konfekcionálhatóság 

− Gyenge ózon és idıjárás-állóság 

− Poláros vegyszerekkel szembeni ellenállása mérsékelt 

Az NBR-nek számos funkcionalizált változatát fejlesztették ki az évek során, például 

akrilsavas terpolimerje az XNBR, némileg jobb adhéziós tulajdonságokat mutat és ipari 

méretben is gyártják. Gazdaságilag és mőszakilag a legjelentısebb fejlesztés a hidrogénezett 

nitrilkaucsuk kifejlesztése. 

A jelentıs volumenben gyártott kaucsukféleségek közül a HNBR a legfiatalabb, kereskedelmi 

termékként csak 1983-ban jelent meg. A Taurus Gumiipari vállalat az elsık között 

alkalmazta, már akkor folytak a felhasználási kísérletek, amikor a Bayer-nél is csak kísérleti 

üzemi szinten gyártották. A HNBR-t nitrilkaucsuk szelektív katalitikus hidrogénezésével 

gyártják, a szén-szén kettıskötéseket úgy telítik, hogy közben a nitril csoportok 

megmaradnak. Tulajdonságai egyrészt az akrilnitril-tartalomtól függnek, hasonlóan, mint az 

NBR esetén, de jelentıs hatása van a maradék szén-szén kettıskötéseknek. Megfelelı számú 

maradék kettıskötés mellett kénnel is vulkanizálható, de a „teljesen” telített típusokat 

peroxiddal, koágens segítségével térhálósítják. Az utóbbi években jelentısen javították a 

HNBR hidegállóságát és új speciális típusok jelentek meg. Annak ellenére, hogy a HNBR ára 

a drága polimer-analóg átalakítás következtében mintegy tízszerese az általános rendeltetéső 
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kaucsukokénak, gyártási volumene folyamatosan növekszik, sıt az utóbbi tíz évben a HNBR 

felhasználása nıtt leggyorsabban az összes kaucsuk közül. 

A HNBR jelentıs piaci sikerét nem utolsósorban annak köszönheti, hogy kiváló hı és 

olajállósága mellett mechanikai tulajdonságai is kiemelkedıen jók, korommal töltött 

keverékeknél könnyen elérhetı 20MPa feletti szakítószilárdság, lemezes szerkezető nano-

töltıanyaggal pedig akár 30-40MPa is. 

A hidrogénezett nitrilkaucsuk alapú gumik általános jellemzıi: 

− Jó hıállóság 

− Igen jó az idıjárás és ózonállósága 

− Olajállósága, kémiai ellenálló-képessége jó 

− Kitőnı mechanikai tulajdonságok 

− Közepes nyerstapadás és konfekcionálhatóság 

 

Az NBR és a HNBR gyártástechnológiája, technológiai trendek 

Az NBR-t az E-SBR-hez hasonló emulziós technológiával gyártják. A különbségek részben 

abból adódnak, hogy az E-SBR gyártásnál a fı típusokból nagy sorozatokat lehet gyártani, sıt 

a két fı típus technológiája azonos lehet, csak az utólag adagolt antioxidánsban és esetleg az 

inhibitorban különbözik. Ezzel szemben az NBR-bıl eleve nagyságrenddel kisebb az igény, 

és a kisebb volumen sokkal több gyártott típus között oszlik meg. Még a kisebb gyártók is 

mintegy 20 típust állítanak elı, de ez a szám a 100-at is elérheti. 

Szemben a sztirol butadién rendszerrel, ahol a Mayo-Lewis egyenlet szerinti  

kopolimerizációs állandók viszonylag közel állnak 1-hez, a butadién-akrilnitril rendszerben a 

hideg polimerizáció körülményei között 5°C-on r1 = 0,28 és r2 = 0,02, meleg polimerizációnál 

50°C-on pedig r1 = 0,42 és r2 = 0,04. A kopolimerizációs görbék tipikus azeotrópos rendszert 

mutatnak, azaz egy bizonyos monomer koncentrációnál a monomer és a polimer összetétel 

azonos. A gyártás szempontjából szerencsés körülmény, hogy az azeotrópos összetétel közel 

áll a piac által igényelt monomerarányhoz, 5°C-on 36%, 50 °C-on 42% akrilnitril (AN) 

tartalom közelébe esik. A kopolimerizációs állandók mutatják, hogy a rendszer alternálásra 

hajlamos, ami az erısen eltérı polaritással függ össze. A kinetikát tovább bonyolítja, hogy a 

micella belsejében az AN koncentráció kisebb, mint a cseppekben az emulgeálószerek 

apoláros hidrofób részével rosszabb a poláros AN összeférhetısége, mint a szintén apoláros 

butadiéné.  
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A kereskedelemben kapható NBR típusok AN tartalma széles határok között változik, a 

legtöbb termék a 15-50 % AN tartalmú tartományba esik. A változatosságot tovább növeli, 

hogy a különbözı felhasználási területek 30-80 Mooney viszkozitású típusokat igényelnek, de 

léteznek szobahıfokon folyékony és extrém nagy viszkozitású (Mooney >100) gyártmányok 

is. Akárcsak az E-SBR-nél a hidegen polimerizált NBR típusok szabályosabb szerkezetőek, 

kevesebb a láncelágazás és az 1,2 (viniles) kötés. Ugyanakkor a meleg polimereknek is van 

elınyös tulajdonsága, a jobb hasadási ellenállás. Léteznek olyan melegen polimerizált 

típusok, amelyek részlegesen térhálósak és igen jó a váztartásuk. Más típusoknál PVC-vel 

történı blendeléssel javítják a váztartást és idıjárás-állóságot. 

Az NBR tulajdonságai termonomer bevitelével tovább módosíthatóak. Ezek közül a 

karboxilált típus a gyakorlatban is alkalmazott anyag, külön jelölést is kapott: XNBR. 

Viszonylag újabb fejlesztés, hogy az NBR-hez kémiailag kötött antioxidánssal a hosszú távú 

öregedési tulajdonságok javíthatóak. 

Külön kell szólni a HNBR-rıl. Nagyipari szintő kifejlesztése óta alig 20 év telt el, de kiváló 

tulajdonságai folytán fontos helyet vívott ki az olajálló elasztomerek piacán. Elıállítása NBR 

szelektív hidrogénezésével történik, amelynek során a C=C kettıskötéseket részben vagy 

teljesen telítik, miközben a nitril csoport nem hidrogénezıdik. A két fı gyártó a Lanxess 

(korábban Bayer) Therban márkanéven és a Zeon, Zetpol márkanéven. Mindkét cég 

technológiája az NBR oldatban történı katalitikus hidrogénezésén alapul, döntı különbség a 

katalizátor rendszerben van, a Bayer eljárás szerves közegben oldódó homogén katalizátort 

alkalmaz (ródium vagy rénium alapon), a Zeon eljárása pedig heterogén katalizátort. Az 

alapanyag kifejezetten a hidrogénezés céljára elıállított, a szokásosnál kisebb 

molekulatömegő hidegen polimerizált NBR. (A Lanxess metathesis reakcióval csökkenti a 

kiindulási NBR molekulatömegét i.) A polimerizációt alacsony konverziónál állítják le, hogy 

kevésbé elágazó szerkezető legyen az NBR. A kiinduló NBR latex polimer tartalma 15 %. 

A gyártás 5 fı lépésbıl áll: 

1. Latex koaguláció. Az NBR latexet kénsav hozzáadásával koagulálják, úgy, hogy 

3,0 alá csökkentsék a pH értékét. Egy 3 m3-es vízszintes keverı reaktort 

használnak a mővelet végrehajtásához. A kapott polimer zagyot egy víztelenítı 

extruderbe, majd pedig szárító extruderbe vezetik. A megszárított NBR-t bálákká 

formálják az extruder után. Ez a koagulációs folyamat az óránként 1,67 tonna 

latexbıl  0,25 tonna/óra  „szilárd” NBR kaucsukot eredményez.  
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2. Oldás. Az NBR bálákat klórbenzolban oldják fel, ezzel elıkészítve a homogén 

katalitikus hidrogénezésre. Ez a lépés szakaszos üzemben történik két darab 30 

m3-es kevert tartályban. Egy adagnak az oldása 12 órát vesz igénybe. 

3. Hidrogénezés. Az ismertetett eljárásban két 10 m3-es reaktora van szükség. A 

hidrogénezés nyomás alatt történik és a folyamat exoterm. A keletkezı hı 

elvezetése és a gáz-folyadék határfelület tulajdonságainak beállítása voltak a fı 

szempontok a reaktorok tervezésénél. Egy adag oldat hidrogénezése 4 óra, 

beleértve a betöltést, a reakciót és az ürítést. A hidrogénezett oldatot a hidrogén 

túlnyomás segítségével a katalizátor visszanyerı reaktorba fejtik át, ahol a szerves 

ródium katalizátort ionos sóvá alakítják a katalizátor leválasztásának 

megkönnyítésére. 

4. Katalizátor visszanyerés. Anionos ioncserélı oszlopot alkalmaznak az ionos 

ródium komplex leválasztására. A ródiumot ezután nátriumklorid oldattal eluálják 

az oszlopról. 

5. Oldószer eltávolítása. A klórbenzolt nagy részét sztrippeléssel kihajtják, a 

maradékot pedig filmbepárlón távolítják el. Természetesen a drága klórbenzolt 

kondenzálják és az újra használat elıtt tisztítják. Végül a HNBR-t bálázzák és 

csomagolják. (Egy másik eljárás szerint a polimert etanollal kicsapják a 

klórbenzolos oldatból. Ezután elválasztják, szárítják, az oldószereket pedig 

desztillációval visszanyerik. Az etanol klórbenzol aránya 5:1-hez. Ld. 52. ábra)  

 

52. ábra: A HNBR-gyártás egyszerősített folyamatábrája 
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Az NBR életciklusának érett szakaszában van, gyártástechnológiája kiforrott, komolyabb 

technológiai áttörésre nem lehet számítani, inkább lassú továbbfejlesztésre, magasabb szintő 

automatizálásra. A gyártandó széles típusválaszték miatt a szakaszos hideg emulziós 

polimerizáció középtávon versenyképes lesz, bár folyamatos üzemben kaszkád reaktorokban 

is lehet NBR-t gyártani. Az NBR gyártási technológia szükség esetén konvertálható más 

elasztomerek emulziós polimerizációjára, például E-SBR gyártására. 

Egészen más a helyzet a HNBR gyártásával. A HNBR életpályája felszálló ágában van. A 

jelenlegi magas költség intenzív kutatómunkára sarkallja a cégeket. Tudomásunk van róla, 

hogy kísérleteznek HNBR jellegő anyag olefinek és akrilnitril direkt ko- ill. 

terpolimerizációjával, különleges katalizátorral, de a monomerek rendkívül eltérı aktivitása 

miatt még nem sikerült a kopolimerizáció. A hidrogénezés költsége jelentısen csökkenthetı 

lenne, ha oldat helyett latexben lehetne elvégezni. A kutatók olyan katalizátort keresnek, ami 

latexben is iparilag használható. 

Egy további perspektívikusnak látszó irány a szelektív kémiai hidrogénezés diimiddel, 

latexben. A diimides hidrogénezés kémiai alapja, hogy hidrazin és hidrogénperoxid 

reakciójában közbensı termékként diimid keletkezik, ami hidrogénezi a jelenlévı 

kettıskötést: 

NH2=NH2 + H2O2 → NH=NH + 2H2O 

NH=NH + ~CH=CH~→ ~CH2-CH2~ +N2 

A diimides hidrogénezéssel történı HNBR gyártás lépései az alábbiak: 

1. Hidrogénezés. Az NBR latexet (15%-os szárazanyag tartalommal) és a hidrazint 

betöltik a 30 m3-es reaktorba. Lassú ütemben 30 %-os vizes hidrogénperoxid 

oldatot adagolnak, 9 órán keresztül. További egy óra reakció idı után a latexet 

átfejtik egy tárolótartályba. 

2. Latex koaguláció. A latex koagulációs lépés megegyezik a homogén 

hidrogénezésnél leírtakkal. 

3. Hidrazin eltávolítása. Ahhoz hogy a HNBR latexet, mint terméket használni 

lehessen el kell távolítani a hidrazint. Ózont használnak a maradék hidrazin 

eltávolítására. 
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A folyamatábrán (53. ábra) látható, hogy a folyamat sokkal egyszerőbb, mint a katalitikus 

hidrogénezés. 

 

53. ábra: HNBR gyártása NBR latex diimides hidrogénezésével 

A két technológia összehasonlításánál fontos szempont, hogy a diimides hidrogénezı üzem 

éves költsége szinte a fele az oldatosénak. A legdrámaibb eltérés a fix költségben van, 

ugyanis a diimides üzem berendezései egyszerőbbek, beruházási igénye sokkal kisebb. A 

diimides technológia mégse vált nagyipari módszerré, mert mellékreakciók következtében a 

keresztkötések képzıdése HNBR-ben már a gyártáskor beindul.  

Az NBR és a HNBR felhasználása, az azt befolyásoló trendek és változások a 

késztermékgyártásban 

Az NBR-t gyakorlatilag csak olajálló mőszaki gumitermékekhez használják, bár tudunk olyan 

esetrıl, hogy vágóhídi targonca abroncs is készült (színes) NBR keverékbıl. 

A legnagyobb felhasználási területek a különbözı tömlık, tömítések, olajálló lemezek de sok 

más termék is készül NBR felhasználásával, pl. olajálló szállítóhevederek, fejıkehely, 

vegyipari védıkesztyő stb. Tipikusan akkor használnak NBR-t ha a termékkel szemben az 

olajállóság az elsıdleges követelmény, a termék nincs túl magas hımérsékletnek kitéve. Ha 

az idıjárás és ózonállóság is lényeges szempont, akkor NBR/PVC blend alkalmazható, de 

szóba jöhet más kaucsuk, polikloroprén, klórozott- vagy klórszulfonált polietilén, ezek 

azonban jóval költségesebbek és olajállóságuk nem éri el a 30 %-nál nagyobb nitriltartalmú 

NBR-típusok olajállóságát. Az NBR olajállósága és más tulajdonságai viszonylag széles 

határok között változnak a nitriltartalom függvényében. Ez azzal az elınnyel jár, hogy a 

felhasználó ki tudja választani a neki legalkalmasabb típust, a gyártó viszont kénytelen sok 
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típust, széles termékválasztékot gyártani, ami növeli a gyártási költséget, és olyan eljárást 

igényel, ahol veszteség nélkül, vagy kevés veszteséggel lehet más típus gyártására átállni. Az 

NBR stabil piaccal rendelkezik, de a felhasználása csak lassan bıvül. A követelmények, 

különösen a tartóssági és hıállósági követelmények miatt egyes területeken telített kaucsukok 

helyettesíthetik.  

A magasabb igények esetén az egyik helyettesítési lehetıség a HNBR. Telített vagy részben 

telített szerkezetének köszönhetıen tartósan (több ezer óráig) akár 130°C hımérsékleten 

üzemelhet levegıben, de rövid ideig ennél jóval magasabb hımérsékleten is. Az 

akrilátkaucsukok hıállósága hasonló, a fluorkaucsukoké lényegesen jobb, mint a HNBR-é, de 

mechanikai tulajdonságaik, szilárdságuk, szakadási nyúlásuk, dinamikus tulajdonságaik 

messze elmaradnak a HNBR-étıl. Kitőnı mechanikai tulajdonságai és kémiai ellenálló-

képessége miatt extrém igénybevételnek kitett termékekben is teret nyert a HNBR, például 

olyan olajipari tömítések, packerek is készülnek belıle, amit olajkútban használnak. Egy 

jelentıs felhasználási területe az autóipari ékszíjak, hajtószíjak, ahol a polikloroprén helyett a 

nagyobb hıterhelés, és növekvı elvárt élettartam miatt alkalmazzák. A legnagyobb 

felhasználó az autóipari alkatrészgyártás, ahol a HNBR további elıretörése várható, más 

olajálló kaucsukok rovására. A magas olajárral összefüggésben az elmúlt években gyorsan 

bıvültek az olajkutatással és kitermeléssel kapcsolatos beruházások, ez is kihatott a HNBR 

iránti kereslet növekedésére. Nagy igénybevételnek kitett tömítések, gázos közegre alkalmas 

nagynyomású tömlık is készülnek HNBR-bıl. Használnak HNBR-t ipari tömítésekhez és 

hengergumizáshoz is. A HNBR piaca várhatóan középtávon továbbra is gyorsan bıvül, akkor 

is, ha jelenlegi árszintjén marad. Ha valamilyen gyártástechnológiai áttöréssel sikerül a 

költségeket csökkenteni, akkor a felhasználás 10 év alatt akár a jelenlegi többszörösét is 

elérheti. Kisebb ipari jelentısége okán, valamint a jegyzet korlátozott terjedelme miatt el kell 

tekintenünk a kloroprén kaucsukok elıállítási technológiáinak ismertetésétıl. 

Sztirol-butadién blokk kopolimerek - termoplasztikus elasztomerek (TPE) 

Az SBS típusú sztirol butadién blokk kopolimerek a legrégebben és legnagyobb 

mennyiségben termelt termoplasztikus elasztomerek közé tartoznak. Az éves felhasználás 

mintegy 1,2 millió tonna. Termoplasztikus elasztomer lévén rendelkezik a gumi mőszaki 

tulajdonságaival és a hıre lágyuló mőanyagok feldolgozási tulajdonságaival. Ez a molekuláris 

felépítésükbıl adódik. A termoplasztikus elasztomer TPE tulajdonságú sztirol-butadién 

kopolimerek legalább 3 blokkból állnak 2 kemény polisztirol blokk a lánc két végén és egy 

puha elasztomer, esetünkben polibutadién, vagy hidrogénezett polibutadién a középsı blokk. 
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A puha és kemény blokkok egymásban nem oldódnak, fázis szeparáció következik be, emiatt 

mikroszkopikus szinten a polisztirol blokkok elkülönülten helyezkednek el a gumi mátrixban. 

A vulkanizált gumival szemben ahol kémiai kötések adják a térhálót, a termoplasztikus 

elasztomerekben reverzibilisen bontható fizikai térháló biztosítja a gumirugalmas viselkedést, 

a kemény fázis üvegesedési hımérséklete alatt. Ha az SBS hımérséklete polisztirol 

üvegesedési hımérséklete Tg (±100 C˚) fölé kerül (vagy az anyagot szénhidrogén oldatba 

visszük), akkor a polisztirol domének felbomlanak és az SBS hıre lágyuló mőanyagként 

feldolgozható lesz. Miután megszilárdult, az SBS jó elasztomer tulajdonságokat mutat. A 

szakítószilárdsága magasabb számos vulkanizált gumiénál. A szakadási nyúlása 500 % és 

1200 % között mozog és a visszaalakuló képessége is összehasonlítható a vulkanizált 

gumiéval. Ugyanakkor ömledékviszkozitása összevethetı a hıre lágyuló mőanyagokéval, 

mint a polisztirol, az ABS és a polipropilén, gond nélkül feldolgozható a szokásos hıre 

lágyuló mőanyagokhoz használt fröccsöntıgépekkel, extruderekkel stb., a gyártási hulladék is 

újra felhasználható. 

Az 1960-as évek elején került kereskedelmi forgalomba az SBS, és azóta széles körben 

használják. Az SBS blendelhetı egyéb polimerekkel, lágyítható olajokkal, jól felveszi a 

töltıanyagokat, színezékeket, ennek következtében változatos terméktulajdonságok érhetıek 

el. A használatos SBS-ek sztiroltartalma széles skálán mozog, többnyire 40-55 %, de vannak 

alacsony és egészen magas sztriroltartalmú típusok 20 % ill. 70 % sztirotartalommal. 

Az SBS tulajdonságai nehezen vethetıek össze a kaucsukokéval, például a 

konfekcionálhatóság, nyers tapadás összevetése értelmetlen lenne, más tulajdonságokat 

azonban össze lehet vetni: 

Az SBS termoplasztikus elasztomer általános jellemzıi: 

− Gyenge hıállóság 

− Közepes idıjárás és ózonállóság 

− Közepes mechanikai tulajdonságok 

− Nem olajálló 

− Jó hidegállóság 

− Jó ellenállás agresszív vízbázisú vegyszerekkel szemben 

− Jó feldolgozhatóság  

− Hulladéka újrahasznosítható 

− Speciális módszerekkel gumival társítható 



 - 262 -

Az SBS mellett sztirol butadién SB monoblokk kopolimert is gyártanak nagyipari 

méretekben. Fı felhasználási területe az ütésálló polisztirol és az ABS. Egyes típusainál nem 

csak a sztirol blokkban van sztirol, hanem az elasztomer részben is, azaz az elasztomer 

tulajdonképp SBR. A sztirol butadién arány tipikusan magasabb, mint a kommersz SBR-ben, 

40:60 körüli, szemben az SBR 1500 23 % körüli sztiroltartalmával.  

A sztirol dién blokk-kopolimerek (SBC) anionos un. élı polimerizációval szerves alkálifém 

katalizátorral (pl.: butil-lítium) készülnek apoláris szénhidrogén oldatban. A dién 

leggyakrabban butadién, de használnak izoprént is. A butadiénnel készült triblokk és 

multiblkokk kopolimerek szokásos rövidítése SBS, az izoprénnel készülıké SIS. A 

továbbiakban csak a butadién tartalmúakkal foglalkozunk. A polimerizáció során a 

hımérséklet nem haladhatja meg a 80 C˚-ot, mert akkor lánczáródás következik be. 

Természetesen az alapanyagok és az oldószer nagytisztaságúak és vízmentesek kell legyenek. 

A polimerizációt általában szakaszos üzemben végzik. A molekulatömeg jól meghatározott és 

könnyen szabályozható. A szők molekulatömeg elosztás létfontosságú a fázisszeparáció 

szempontjából (ami a termoplasztikus elsztomer tulajdonságokat biztosítja). A tipikus 

moltömeg 100 000 és 300 000 g/mol között mozog. A legáltalánosabban használt iniciátor-

rendszerekkel az  SBS középsı blokkjának mikroszerkezete apoláros oldószerben a 

következık szerint alakul: a butadién blokk 35 % cisz-1,4 , 55 % transz-1,4 , és 9-10 % 1,2 

(vinil) kapcsolódást tartalmaz. Ha poláros oldószert tartalmaz a reakcióközeg, akkor az 1,2 

(vinil) kötések aránya megnı. 

A polimerizáció elvégezhetı szekvenciálisan is: az elsı polisztirol polimerizálását követıen, 

butadién kerül hozzáadásra., ezt követi a végsı polisztirol blokk polimerizációja. Egy másik 

megközelítés szerint a polisztirol-polidién diblokk kerül polimerizálásra. Ezt követi két (vagy 

több) élı diblokk kapcsolódása bi-(multi-) funkcionális kapcsolószer segítségével. Így 

gyártják a multiblokk un. radiál SBS termékeket, amelyek szerkezete csillagszerő, a 

multifunkcionális „mag”-hoz polibutadién blokkok kapcsolódnak és mindegyik polibutadién 

lánc végén egy polisztirol blokk helyezkedik el. 

A kettıskötések jelenléte miatt a polidién, mind az SBS érzékeny a termooxidatív 

degradációra, amelynek során a poli-butadiénben kémiai keresztkötések képzıdnek, az anyag 

rugalmassága csökken. A középsı blokk szelektív hidrogénezésével az SBS oxidatív 

stabilitása és idıjárás-állósága nagymértékben javítható. Azonban ha a szokásos 

katalizátorrendszerrel készült SBS-t hidrogénezik,  ami polibutadién szekvenciában csak 9-10 

% 1,2 (vinil) kötést tartalmaz, akkor polietilén jellegő kristályos középsı blokkot kapnak és az 

anyag nagyrugalmas tulajdonsága lényegében megszőnik. Ennek elkerülése érdekében a 
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polibutadién szegmenst egy módosító jelenlétében polimerizálják, melynek eredménye magas 

1,2 (vinil) beépülés. Az így kapott hidrogénezett középsıblokk az EB vagyis etilén-butén 

kopolimer szerkezetét mutatja, elasztomerként viselkedik. A hidrogénezett SBS szokásos 

rövidítése SEBS. 

Általánosságban az anionos polimerizációt szakaszosan, oldatban hajtják végre A 

polimerizáció során keletkezı hı jelentıs. Az alkalmazott hıelvonási technikák széles skálán 

mozognak pl. vízköpenyes hőtés, csıkígyós hőtés, külsı körös hőtırendszer és reflux hőtés. A 

termikus lánczáródás következtében a legmagasabb alkalmazható polimerizációs hımérséklet 

hozzávetılegesen 80 C˚. A reakciót izotermálisan vagy (részben) adiabatikusan lehet vezetni. 

A polimerizációs folyamat végeztével a polimert tartalmazó oldat egy puffer tartályba kerül, 

ez biztosítja az átmenetet a szakaszos polimerizáció és a folyamatos üzemő továbbfeldolgozás 

között, valamint keveréssel csökkenti a késztermék tulajdonságainak szórását. 

Két különbözı oldószer eltávolító módszer használnak. Az egyikben közvetlenül, 

vákuum extruderrel távolítják el az oldószereket a polimer ömledékbıl, mely során az 

oldószerek elpárolognak. Az extruder granuláló fejjel van ellátva. Ez a folyamat tömör 

szerkezető granulátumot eredményez. 

Az SBS-gyártás egyszerősített folyamatát az 54. ábra tartalmazza. 

 

54. ábra: Az SBS-gyártás egyszerősített folyamatábrája 

A másik eljárásnál az oldószer nagy részét sztrippeléssel távolítják el. Az oldószer elpárolog 

és a folyamat végére SBS „morzsákat” kapunk vízben. Következı lépés a vízelvonás, ami 

vagy víztelenítı extruderrel és utána forró levegıs szárítással történik, vagy pedig az un. 
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expeller-expander technológiával. Az utóbbi két extruderbıl áll, az elsıben eltávolítják a víz 

nagyobb részét, a másodikban a maradék víz a granulálófej után párolog el, a magas hıfokon 

megrepesztve, felhabosítva a granulátumot, így nyílt cellás porózus szerkezet jön létre.  

SEBS (hidrogénezett SBS) gyártása esetén a hidrogénezés és homogenizálás után a katalizátor 

maradványokat kimossák, ezután távolítják el az oldószert és szárítják a terméket. 

Az SBS gyártás technológiája az elmúlt 40 évben kiforrott, jelentıs technológiai áttörésre 

nem számítunk, de, bár a terület is intenzív kutatás tárgya. Az Akroni Egyetemen (ahol az 

egyik szerzı több évig dolgozott) értékes eredményeket értek el multifunkcionális 

kapcsolószerekkel, kidolgozták az élı kationos polimerizációt, amivel telített, poli-izo-butén 

középsı szegmens is elıállítható volt. Az így készített, vagy más innovatív eljárással gyártott 

polimer, helyettesíthetné az SEBS-t, ez azonban ma még csak elméleti lehetıség, nem ipari 

gyakorlat. 

Sztirol butadién blokk kopolimerek felhasználása, az azt befolyásoló trendek és 

változások a késztermékgyártásban 

A sztirol butadién blokk kopolimerek a termoplasztikus elasztomerek között általános 

rendeltetéső, nagy volumenő anyagnak számítanak. Vannak nagyobb szilárdságú, jobb 

hıállóságú, jobb idıjárás-állóságú típusok, de az SBS kedvezı teljesítmény/költség aránya 

kiemelkedı helyet biztosít. A hagyományos gumitermékekkel szemben is sok területen 

versenyképes, annak ellenére, hogy az anyagköltség magasabb, mint az általános rendeltetéső 

gumikeverékeké. A magasabb alapanyagköltséget túlkompenzálja a kisebb feldolgozási 

költség. Például, ha egy fröccsöntéssel gyártható terméket hasonlítunk össze, akkor a 

kaucsukból (gyakran két fázisban) vulkanizálható gumikeveréket kell készíteni, majd a 

vulkanizálás a fröccsöntés után a szerszámban történik, addig az SBS granulátum közvetlenül 

betölthetı a (termoplasztikus feldolgozásra alkalmas) fröccsgépbe, a szerszámból kihőlés után 

kivehetı a késztermék, ami ráadásul nem feltétlenül fekete, nem igényel sorjázást, nincs 

gumiszaga, nem tartalmaz potenciálisan rákkeltı vulkanizálószer maradványokat. Az SBS 

felhasználása lényegesen gyorsabban bıvül, mint az általános rendeltetéső kaucsukoké. 

Azokon a helyeken, ahol nincs különösebb hıállósági, olajállósági vagy idıjárás-állósági 

követelmény, egyre több korábban gumiból gyártott termék TPE-bıl készül. A sztirol blokk 

kopolimereket többek között a bitumen tulajdonságainak javítására használják, elsısorban a 

kis ömledékviszkozitású, kis sztiroltartalmú típusokat. Az így módosított bitumen nem csak 

útburkolatoknál, hanem tetıfedésnél is elınyösen alkalmazható mostoha idıjárási 

körülmények között, javul a hidegállósága, és melegben kevésbé folyik el. Széles körben 
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használják ragasztókhoz. Megemlítendı a cipıipari és az autóipari alkalmazás is. Gumival 

társítva, tetıfedılemezeknél termoplasztikus tulajdonsága biztosítja a hegeszthetıséget, 

ugyanakkor butadiéntartalma következtében összevulkanizál a gumival, ami kitőnı tapadást 

eredményez. 

Összességében azt mondhatjuk, hogy a SBS és SEBS felhasználása rendkívül diverzifikált és 

középtávon komoly növekedési potenciállal rendelkezik. Sokoldalúsága következtében 

felhasználása újabb és újabb területek felé terjeszkedik. 

7.3. Oxidációs eljárások 

A szénhidrogének oxidálása számos céllal és mértékben történhet. Az elızı fejezetekben 

ismertetett katalitikus eljárások (katalitikus krakkolás, reformálás, hidrokrakkolás, stb.) 

fejlıdésével szélesedett azoknak az alapanyagoknak a skálája is, amelyeket részlegesen 

(parciálisan), vagy teljesen oxidálni lehet. A teljes oxidáció itt nem úgy értendı, hogy a 

szénhidrogéneket szén-oxidokká oxidáljuk, hanem az elméletileg 0-100-ig terjedı, un. 

oxidációs skálán a maximumhoz közelebbi oxidációs fokot érünk el. Ezen a skálán a C, H és 

O atomok arányát vesszük figyelembe. 

Meg kell jegyezni azt is, hogy az oxidációs eljárások fejlıdéséhez a tisztítási-szétválasztási 

eljárások kifejlesztésére is szükség volt, hiszen az oxidáció során keletkezı – különbözı 

oxidációs fokú – termékek skálája egy folyamat során is igen széles. Természetesen 

ugyanilyen fontos volt a megfelelı katalizátorok és katalizátor-rendszerek kifejlesztése is, 

hiszen ezek nélkül nem lehetett volna elérni a céltermékre irányuló, kívánt szelektivitást. 

Az alábbi alfejezetekben a legfontosabb ipari oxidációs eljárásokat fogjuk ismertetni – a 

különbözı szénhidrogén-csoportok szerinti bontásban. 

7.3.1. Az etilén- és propilén-oxid elıállítása 

Az etilénoxid elıállítása 

Az etilén-oxid (EO) kulcsfontosságú köztitermék egy sor igen fontos termék gyártásában. A 

fı végtermék az etilén-glikol (EG), de a hasonlóan alapvetı termékek között találjuk még az 

etoxilátokat, a glikol-étereket és az etanol-aminokat. Az Európai Unió teljes EO-gyártási 

kapacitása – reaktorban termelt EO viszonylatában – eléri az évi 2500 kt-t, mely mennyiséget 

14 termelı üzem állítja elı. Körülbelül ezen EO 40 %-a a glikolgyártás alapanyagaként 

hasznosul (világszinten ez az adat megközelítıleg 70 %). Az európai létesítmények 

jellegzetesen az EO és az EG integrált termelését folytatják. Az EO és a MEG eladása 
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elızetesen meghatározott vegyi termékjellemzık alapján történik mintsem a teljesítmény 

alapján, ezért a verseny elsısorban az árak körül alakul ki. 

Az etilén-oxid mérgezı és az emberekben rákkeltı hatású. Az EO-gáz gyúlékony – még 

akkor is, ha levegıvel nem keveredik – és robbanás kíséretében spontán módon is bomlik. Az 

etilénglikolok ezzel szemben stabil, korróziót nem indukáló folyadékok, melyek enyhe 

szemirritációt, vagy többszöri fizikai kontaktus esetében bırirritációt okozhatnak. 

Az általában alkalmazott gyártási (elıállítási) eljárás 

Az etilén-oxid elıállítása etilénbıl és oxigénbıl (vagy levegıbıl) történik gázfázisú reakció 

során ezüstkatalizátor alkalmazása mellett. A katalizátoranyag nem 100 %-osan szelektív, és 

az etilén alapanyag egy része CO2-á és vízzé alakul át. Az EO-reaktorokban felszabaduló 

reakcióhı gız formájában nyerhetı vissza, mely gız aztán az üzem főtési rendszerében 

hasznosul. Az EO a reaktor gázhalmazállapotú termékébıl nyerhetı ki, mégpedig vízben való 

abszorpció útján, melyet egy sztripperben való koncentrálás követ. Az oxigén jelenlétében 

végbemenı folyamat során az EO-abszorberbıl származó újrahasznosított gáz egy részét 

átvezetik egy oszlopon, melyben a széndioxid forró kálium-karbonát oldat közvetítésével, 

abszorpció útján távozik, majd egy sztripperben a széndioxid a karbonátoldatból is kiválik. 

Az etilén-glikolok gyártásakor az EO magas hımérsékleten, jellegzetesen 150–250 C-on, 

vízzel lép reakcióba. A folyamat elsıdleges terméke a monoetilén-glikol (MEG), ám a 

további értékes melléktermék közé tartozik a dietilén-glikol (DEG) és a trietilén-glikol is. A 

MEG fıleg poliészterszálak és polietilén-tereftalát (PET) elıállításában hasznosítható. 

A technológiai folyamat rövid leírása 

Az etilén oxidációja történhet tiszta oxigénnel, vagy a levegı oxigénjével. Az elıbbi elınye, 

hogy kisebb mérető berendezéseket igényel és kisebb az etilén-veszteség is. Tiszta oxigénnel 

történı oxidálás esetén a beruházási költségeket jelentısen növeli a levegı-szétválasztó 

berendezés létesítése. Az ipari eljárások többségében a levegıvel való oxidálást alkalmazzák. 

A levegıvel történı oxidálás alapvetıen két lépésben történik. Az elsı (primer) reaktorba 

történik az etilén és a levegı betáplálása. A második reaktorból történı recirkulációt úgy 

állítják be, hogy a levegı/etilén arány 7-8 között legyen. 

Az elsı reaktorból kilépı gázelegy 2-3 mól% reagálatlan etilént és 1,2-2 mól% etilénoxidot 

tartalmaz. A gázelegyben lévı etilénoxidot vízben elnyeletik, majd az abszorbciót követıen a 

gázelegy két részre oszlik: az egyik rész visszacirkulál a primer reaktorba, a másik pedig 

levegıvel való dúsítás és felmelegítés után lép be a második (szekunder) reaktorba. Ebben a 

reaktorban a konverzió eléri a 70%-ot, így nagyon kevés reagálatlan etilén marad a távozó 
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reakcióelegyben. Az etilénoxidot ezután itt is vízben nyeletik el és a két vizes anyagáramot 

egyesítik. Ezt követıen kerül sor az etilénoxid szétválasztására és tisztítására. 

Az oxidációs folyamat 150-400 ºC-os hımérséklet-tartományban játszódik le, melyen belül 

az optimális tartomány 260-290 ºC között van. Ennél magasabb hımérsékleten jelentısen 

csökken az etilénoxidra vetített szelektivitás és a katalizátor aktivitása is. A katalizátor 

futamidejének növekedésével, vagy a reakcióidı csökkentésével (pl. a kapacitás növelésének 

okán) azonban valamelyest növelni kell a hımérsékletet, hogy szinten tartsuk a konverziót és 

a szelektivitást. A reaktorba való belépés és kilépés közötti hımérséklet-növekedés (∆T) nem 

haladhatja meg az 50 ºC-ot. Ezt a reaktor megfelelı tervezésével (reaktorcsövek hosszának és 

átmérıjének aránya, a csövek száma), és a technológiai paraméterek megfelelı beállításával 

(a teljes oxidációt gátló inhibitorok alkalmazása, a reakcióidı csökkentése) lehet elérni. A 

katalizátor felületén a hımérséklet mintegy 20-40 ºC-kal magasabb, mint a reakcióelegyben. 

Emiatt a hımérséklet szabályozása rendkívül nehéz. A probléma megoldására nagyobb 

átmérıjő reaktorcsöveket, vagy esetenként fluidizált állapotú katalizátort alkalmaznak. 

A folyamat nyomás-tartománya is igen széles: az ipari eljárásoknál 1-35 barg között van. A 

nyomás növelése növeli a reakciósebességet és javítja a hıátadást. A magasabb nyomás 

viszont drágább szerkezeti anyagokat igényel és a komprimálás költsége is növeli a termelési 

költségeket. Ennél fogva az üzemi nyomás kiválasztása elsısorban gazdaságossági 

számítások kérdése. 

A propilénoxid elıállítása 

A propilénglikol, a poliuretánok és a poliészter-gyanták iránti igények növekedésével elıtérbe 

került a propilénoxid ipari elıállítása is. A gyártott mennyiség a világon már az 1970-es 

években meghaladta az évi 2 millió tonnát – ma már ennek a többszöröse. Az ipari eljárás 

kifejlesztése azonban az etilénoxidéhoz képest sokkal több idıt vett igénybe. Ennek oka 

elsısorban az volt, hogy elıször az etilén oxidálása során bevált gázfázisú, ezüst-katalizátoros 

eljárást akarták alkalmazni. Ez azonban nem hozta meg a kívánt eredményeket. Elsısorban 

azért, mert a propilén oxidálása jóval magasabb hımérsékletet igényel (400 ºC felett), ami 

sokkal inkább kedvez a teljes oxidáció termékeinek. Ezen túlmenıen, a propilén oxidációja 

sokkal nagyobb oxigén-felesleg alkalmazását (18-20/1) igényli, ami gazdaságtalanná teszi a 

folyamatot. A helyzetet csak rosszabbá teszi a folyamat igen alacsony szelektivitása. Ezért a 

propilén oxidálását más eljárások irányába kezdték fejleszteni. Ezek közül a legfontosabbak 

az alábbiak: 

 a.) Indirekt oxidálás propilén-klórhidrinen keresztül 
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A DOW által kifejlesztett eljárást magas integráltsági fokú üzemekben alkalmazzák, ahol a 

propilénoxid mellett nátriumhidroxid és klórtermelés is van. Az elsı lépésben a propilént 

klórral együtt vízben nyeletik el, ahol híg (kis koncentrációjú) propilénklórhidrin-oldatot 

nyernek. A folyamatban az alábbi reakciók játszódnak le: 

    Cl2 + H2O ↔ HOCl + HCl 

H3C – CH = CH2 + HOCl ↔ H3C – CHOH – CH2Cl (90%) + H3C – CHCl – CH2OH (10%) 

A folyamatban a legnagyobb nehézség olyan feltételeket teremteni, amelyek között a HOCl és 

a propilén közötti reakció sebessége nagyobb, mint a propilén és a klór között. Ez azt jelenti, 

hogy a propilén és a klór közötti érintkezést minimalizálni kell, el kell érni a HOCl egyensúlyi 

koncentrációját az oldatban. Az oldatban melléktermékként az 1,2-diklórpropán van jelen, 

mintegy 6-7% koncentrációban. 

Második lépésben a propilénklórhidrin de-hidroklórozása történik szuszpendált kalcium-oxid 

(CaO) segítségével az alábbi reakció szerint: 

2C3H6Cl(OH) + Ca(OH)2 → 2H3C – CH – CH2 + CaCl2 + 2H2O 

            O 

A propilénoxid (PO) hidrolízisének visszaszorítása érdekében azt sztrippeléssel eltávolítják a 

reakcióelegybıl, ami által egy olyan vizes oldatot kapnak, amiben 26% a PO, 3% a 

diklórpropán és 1% egyéb szerves anyag van a 70% víz mellett. 

A folyamat hátrányai – amellett, hogy a propilén kb. 85%-a alakul át PO-dá – a következık: a 

klór költsége igen magas (az üzemeltetési ktg. mintegy 40%-a) és nagy mennyiségő híg 

kalcium-klorid oldat keletkezik, amelynek a kezelése komoly környezetvédelmi problémákat 

is felvet. 

 b.) Oxidálás peroxidokkal 

A folyamat elsı lépésében olyan peroxidot állítanak elı, amely oxigén-hordozóként 

alkalmazható a propilén oxidálásához. A leggyakrabban az izobutánt oxidálják terc-butil-

peroxiddá; ennek során a peroxid mellett terc-butil-alkohol, aceton és más oxigéntartalmú 

szerves vegyületek is keletkeznek. A propilén peroxidos oxidálásának általános 

reakcióegyenletét az alábbiak szerint lehet felírni: 

  H3C – CH = CH2 + ROOH → H3C – CH – CH2 + ROH 

                 O 

Az oxigén átadásának hatásfoka a propilén-molekula kettıs kötésére többek között a peroxid 

koncentrációjától, az oldat pH-jától és a víz mennyiségétıl függ. Ezzel az eljárással 

ugyanolyan minıségő propilénoxidot lehet elıállítani, mint a fentebb leírt klórhidrinessel. 
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Az eljárás 90 ºC körüli hımérsékleten és mintegy 30 barg nyomáson játszódik le. 

Katalizátorként kis mennyiségő molibdén-naftenátot használnak.  

A propilén oxidálásával természetesen nem csak propilénoxidot lehet elıállítani. Az 

alkalmazott ipari eljárások között az akrilsav elıállítása kiemelt jelentıségő. Ezeknek az 

eljárásoknak az ismertetését azonban a jegyzet korlátozott terjedelme nem teszi lehetıvé. 

7.3.2. Az aromás szénhidrogének oxidálása 

 

 a.) Maleinsav-anhidrid elıállítása benzol katalitikus oxidációjával 

Bár a maleinsav-anhidrid elıállítása legnagyobb mennyiségben a benzol katalitikus 

oxidációjával történik, ipari eljárásban alkalmazzák olyan C4-frakciók oxidálását is, melyek 

tartalmaznak n-buténeket. 

A benzol katalitikus oxidálása speciális csıreaktorokban történik, ahol a több ezer csıbıl álló 

reaktor csöveiben katalizátor van (vanádium-pentoxid/molibdén-oxid), a köpenyben pedig 

vagy folyékony higany vagy sóömledék hıfelvevı közegként. A reakció 450 ºC-os 

hımérsékleten és 1,5 barg nyomáson megy végbe, ahol a reakcióhı 5900 kcal/kg benzol. 

100%-os hatásfokot feltételezve 1 kg benzolból 1,29 kg maleinsav-anhidrid képzıdik. Az 

ipari gyakorlatban az átalakulás hatásfoka 60-70% között van. A melléktermékek között 

benzokinon, benzoesav, különbözı aldehidek is vannak és keletkeznek a teljes oxidáció 

termékei (széndioxid és víz) is. 

A maleinsav-anhidrid szétválasztása általában több lépcsıben történik: az elsı lépcsı egy un. 

parciális (részleges) kondenzálás, amely során a képzıdött anhidrid mintegy fele válik ki a 

gázelegybıl. Ezt követıen a gázokat vízzel mosatják, melynek során egy 35-40%-os vizes 

maleinsav oldat képzıdik. A vízet egy azeotróp dehidratálási eljárással távolítják el, ami során 

ismét maleinsav-anhidridhez jutnak. A két maleinsav-anhidrid áramot ezt követıen egyesítik 

és vezetik el a tisztítás utolsó fázisához, ami egy vákuumban történı desztillációt jelent. 

A C4-frakciókból történı maleinsav-anhidrid elıállítás elsısorban azért terjedt el, mert ez az 

egyik módja az olefingyártás során képzıdı ilyen frakciók hasznosításának. A C4-frakciókat 

az olefingyárakban hidrogénezést követıen újra pirolizálják, vagy a butadiént (mőgumik 

elıállításához) és az izo-butilént (MTBE elıállításához) elıbb kinyerik belıle és utána re-

pirolizálják. A maleinsav-anhidrid oxidációval történı elıállításához a C4-frakció butén-

tartalmára van szükség. Az izo-butilén- és butadién-mentesített C4-frakció jellemzıen 15% 

butén-1-et, 40% trans-2-butént, 20% cis-2-butént és mintegy 20% butánt tartalmaz. A legtöbb 
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technológia (pl. BASF, Bayer) fixágyas katalizátor-rendszert alkalmaz, de vannak fluidizált 

katalizátoros eljárások (pl. Mitsubishi) is.  

 b.) Benzaldehid és benzoesav elıállítása alkil-aromások oxidációjával 

Az olefingyártás során keletkezı C7-C9-frakciókból könnyen kinyerhetık azok a 

(mono)alkil-aromás vegyületek, melyek ehhez az eljáráshoz alapanyagként felhasználhatók. 

A leggyakrabban használt ilyen alapanyagok a toluol és az izopropil-benzol. A célzott termék 

benzaldehid mellett jelentıs mennyiségben keletkezik maleinsav-anhidrid, benzoesav és 

antrakinon is. Ez a reakció gázfázisban, 500ºC körüli hımérsékleten, katalizátor (UO2 + 

Mo2O3) jelenlétében, nagyon rövid kontakt-idıvel játszódik le. Az oxidáló közeg levegı és a 

levegı/toluol arány 14-15/1. 20%-os konverziónál mintegy 40-50% benzaldehid képzıdik. 

Mivel a benzoesav fontos alapanyag a kaprolaktám, a tereftálsav és a fenol elıállításához, az 

oxidálás célja gyakran a benzoesav elıállítása az alábbi reakció alapján: 

  C6H5 – CH3 + 3/2 O2 → C6H5 – COOH + H2O (∆H = -104,9 kcal/mól) 

Ez reakció viszont folyadékfázisban, oldott kobalt-sók katalizálása mellett játszódik le. Az 

alkalmazott hımérséklet (120-140ºC) és a nyomás (2-3 barg) is viszonylag alacsony. 

A benzoesavból fenol egy un. oxidatív dekarbonilezési eljárással állítható elı az alábbi 

reakció szerint: 

   C6H5 – COOH + ½ O2 → C6H5 – OH + CO2 

Ez a reakció is folyadék-fázisban játszódik le réz-benzoát katalizátor és magnézium-oxid 

promotor jelenlétében. A hımérséklet 230-240 ºC, a nyomás 1-2 barg. A fenolt 89-93%-os 

tisztaságban lehet kinyerni, ha a mellékreakciók (kátrány képzıdése) kiterjedését sikerül 

alacsonyan tartani. 

7.3.3. A telített szénhidrogének oxidációja 

A telített (paraffin) szénhidrogének oxidációja annál könnyebben megy végbe, minél nagyobb 

a molekula szénatom-száma. A reakciók sebessége a szénatom rendjének csökkenésével 

csökken. Fontos tudnivaló az is, hogy ezeknek a reakcióknak a szelektivitása rendkívül kicsi: 

magyarán, a reakció-elegyben nagyon sokféle termék lesz, ami azok szétválasztásánál jelent 

technológiai nehézségeket.  

Ipari eljárásként a kisebb szénatom-számú paraffinok közül csak a metán oxidálása említésre 

méltó, amely eljárás során formaldehid és metanol keletkezik. Hozzá kell tenni, hogy 

formaldehidet, metanolt, acetaldehidet és acetont más kiindulási paraffinokból (propán, n-

bután, izo-bután) vagy azok elegyébıl is gyártanak. Ezek a reakciók közepesen magas 

hımérsékleten (kb. 450ºC) és viszonylag magas nyomáson (70 barg) mennek végbe. A 
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keletkezı termékek aránya a következıképpen alakul: 3 t propán-bután elegybıl 1 t 

acetaldehid, 1 t formaldehid és 0,586 t metanol képzıdik; keletkezik még 0,118 t aceton és 

0,352 t un. „oldószer”, ami különféle oxidált szénhidrogének elegyét jelenti. Az alábbiakban 

megemlítünk néhány fontosabb ipari eljárást. 

 a.) Ecetsav elıállítása n-bután és szénhidrogén-elegyek oxidálásával 

A világ ecetsav-termelésének mintegy fele származik a kis szénatom-számú telített 

szénhidrogének oxidálásából. A folyamat termodinamikai feltételeit és a fıbb paramétereket 

az elızı fejezetekben már ismertettük. 

Az újabb ipari eljárásokban alapanyagként olyan, finomítókból származó könnyő benzin-

frakciót is használnak (30-120ºC közötti forráspont-tartományban), amely minimum 70%-ban 

tartalmaz nyílt szénláncú, telített szénhidrogéneket. Ezekben az elegyekben a pentánok és a 

hexánok vannak túlsúlyban. A folyamat viszonylag alacsony (150-200ºC) hımérsékleten és 

közepes (50 barg) nyomáson megy végbe. A reakcióelegyben természetesen itt is több termék 

van jelen mind folyadék-, mind gáz-halmazállapotban. 

Az ecetsav fı felhasználási területe az észterek (acetátok) elıállítása, melyeket a vegyipar 

oldószerként, vagy cellulóz elıállítására használ fel. 

 b.) Ciklo-hexán oxidálása  

A ciklohexánt ciklohexanonná, ciklohexanollá és adipinsavvá oxidálják. A folyamat 145-

160ºC hımérsékleten, 8-10 barg nyomáson megy végbe, folyadékfázisban, oldható kobalt-sók 

katalizálása mellett. A konverziót alacsony értéken kell tartani, hogy jó szelektivitást tudjunk 

elérni. A termék elegy a reagálatlan ciklohexán és a termék ciklohexanol és ciklohexanon 

mellett szerves savakat és észtereket is tartalmaz. Tisztítást és recirkulációt követıen az 

alkohol és a keton 1:1 arányú elegye 99,5 %-os tisztaságban nyerhetı ki. Ha az oxidálást 

H3BO3 katalizátor jelenlétében, 140-180 ºC-on és 7-12 barg nyomáson végzik, akkor 9-10-

szer annyi alkohol fog keletkezni, mint keton. 

A ciklohexanol-ciklohexanon elegy adipinsavvá történı oxidálása 50-60%-os salétromsav, 

mint oxidálószer segítségével történik két sorbakapcsolt reaktorban. Az elsı reaktor 60-80 ºC-

on, a második 100 ºC-on üzemel. A reakcióidık is különböznek: az elsıben 5, a másodikban 

7 perc. Az adipinsavat centrifugálással választják el a folyadékfázistól majd a salétromsav 

visszanyerése következik.  

A levegıvel történı oxidálást csak olyan alkohol-keton elegy esetében alkalmazzák, ahol a 

keton túlsúlyban van. A levegıvel történı oxidálás sokkal kevésbé szelektív, mint a 

salétromsavas oxidálás.  
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7.4. Az olefingyári ikertermékek hasznosítása 

Az autóipar rohamos fejlıdésével – annak ellenére, hogy a napjainkban is tartó gazdasági 

válság talán ezt az iparágat sújtotta a legjobban – jelentısen növekedett a kereslet a mőgumik 

(a gumiabroncsok nagy részét ebbıl állítják elı) iránt. Ez közvetlen hatással van a mőgumik 

alapanyagául szolgáló butadién és sztirol iránti keresletre is. Ezek a termékek legkönnyebben 

az olefingyártás során keletkezı C4- és C8-frakciókból nyerhetık ki. A C4-frakciót több 

olefingyártó – annak hidrogénezését követıen – jelenleg pirolízis-alapanyagként használja fel, 

csökkentve ezzel a vásárolt alapanyagok költségeit (megjegyzés: a C4-frakcióból az 

izobutilént még a hidrogénezés elıtt kivonják MTBE gyártásához).  

A butadién és a sztirol világpiaci árának emelkedésével egyre több olefin- vagy mőgumi-

gyártó (vagy közösen) létesít ezeket a termékeket kinyerı és továbbfeldolgozó üzemeket. 

Magyarországon ezek a beruházások – a MOL-csoporthoz tartozó TVK területén – jelenleg 

elıkészítés alatt vannak. A következı két alfejezetben röviden ismertetjük a butadién és a 

sztirol kinyerésének technológiáit az olefingyári ikertermékekbıl. 

7.4.1. A butadién kinyerése 

A tulajdonképpeni iparilag felhasználható monomer az 1,3-butadién (CH2 = CH – CH = CH2), 

ami szobahımérsékleten színtelen gáz és a szénhidrogénekre tipikusan jellemzı szaga van. 

Veszélyes anyag, fokozottan tőz- és robbanás-veszélyes. 1910-ben Lebegyev fedezte fel, hogy 

a butadién polimerizálásával gumiszerő anyagot lehet elıállítani. 

A butadién elvileg három technológiával állítható elı: 

- a vegyipari benzin, vagy gázolaj krakkolása során nyert C4-frakcióból, extrakcióval 

- n-bután és n-butén katalitikus dehidrogénezésével 

- n-butén oxidatív dehidrogénezésével 

A gyártott (kinyert) butadién 95%-a ma a pirolízis során keletkezı C4-frakciókból származik, 

ezért a továbbiakban csak az ezekbıl történı kinyerés technológiáival foglalkozunk. Ne 

feledjük, hogy a pirolízis során a fıtermékek az etilén és a propilén, ezért ezekben a 

gyárakban célzott C4-frakció-, vagy butadién-termelésrıl nem beszélhetünk. A keletkezett 

butadién mennyisége a pirolízis-alapanyag összetételétıl és az üzemi paraméterektıl függ. 

Könnyő alapanyagokból (etán, propán, LPG) kisebb mennyiségő C4 (butadién) keletkezik 

(100 kg etilénre vetítve mintegy 2 kg), míg a nehezebb alapanyagokból (vegyipari benzin, 

gázolaj) több (100 kg etilénre vetítve kb. 16 kg). A nehezebb alapanyagok krakkolásából 

származó C4-frakció butadién-tartalma jellemzıen 40-45% között van. A butadién 
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kinyerésére a nyers C4-frakcióból általában extrakciós és desztillációs eljárásokat – többnyire 

ezek kombinációját – alkalmaznak. A fıbb eljárásokat az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: 

- extrakciós desztilláció vizes metoxi-proprionitril/furfurol fázisban 

- extrakciós/hagyományos desztilláció vizes n-metil-2-pirolidon közegben 

- dimetil-formamid oldatos extrakció (vízmentes eljárás) 

- vizes szeparálás és acetonitriles extrakció 

Az extrakciós desztilláció során a nyers C4-frakciót egy konverterbe táplálják, ahol „mossák” 

egy extrakciós oldattal. A könnyő, kevésbé oldódó komponens a konverter tetején távozik 

(fıként bután, ill. butén), amit finomított C4-nek, vagy C4-raffinátum-1-nek neveznek. A 

konverter alján győlik össze az oldószer, a butadién és más oldódó komponensek. Ez a 

butadiénben dús oldat egy másik konverterbe kerül, ahol visszanyerik az oldószert. A 

butadiénben dús fázist további desztilláció során megtisztítják az acetiléntıl és az egyéb 

melléktermékektıl. A végsı tisztítást követıen >99,5%-os tisztaságú butadién nyerhetı ki. A 

folyamat egyszerősített sémája a következı, 55. ábrán látható. 

 

55. ábra: A butadién kinyerés folyamata 

A tisztított butadiént könnyő szénhidrogének tárolására alkalmas tartályokban, nyomás alatt, 

cseppfolyósított állapotban kell tárolni. Stabilizátorokat/inhibitorokat (rendszerint tercier-
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butil-katecholt) adagolnak hozzá, hogy megakadályozzák a nagy tisztaságú butadién 

polimerizálódását. A megfelelıen stabilizált, inhibitorral kezelt butadiént biztonságosan lehet 

szállítani csıvezetéken, hajón, uszályokon, vasúti és közúti tartálykocsikban. 

A világ jelenlegi butadién-szükségletét évi 14 millió tonnára becsülik, de a szakértık az 

igények lassú, de biztos emelkedését jósolják. Az új butadién-kinyerı üzemek létesítése 

azonban rendkívül magas üzleti kockázatokat rejt, mert egy újabb gazdasági válság nemcsak 

az autógyártást vetheti vissza, hanem a petrolkémiát – köztük az olefingyártást – is. 

A legtöbb butadiént a polimerek, ill. intermedierek elıállítására használják fel (lásd az elızı 

fejezeteket). Butadién a kiindulási anyaga számos építıanyagnak, jármőipari, háztartási 

gépalkatrésznek, számítógépeknek, telekommunikációs eszközöknek, ruházati és 

védıruházati cikkeknek és csomagolástechnikai eszközöknek. Ebbıl is látható, hogy az ebbıl 

készült mőanyagoknak a társadalmi jelentısége igen nagy. Az igények csökkenése ennél 

fogva nem várható – a kérdés csak az, hogy ezeket a mőanyagokat melyik földrészen fogják 

elıállítani a jövıben. Gazdasági elemzık az olefin-termékek gyártásának legnagyobb arányú 

növekedését Ázsiában és a Közel-Keleten várják, míg Európában és Észak-Amerikában 

stagnálás várható, amit jól szemléltet a következı, 56. ábra is. 

 

56. ábra: A világ etilén-termelésének jelenlegi és várható alakulása 

7.4.2. A sztirol kinyerése 

A sztirol a mőkaucsukgyártás második legfontosabb alapanyaga, de az összes felhasználási 

lehetıségei között ez mégis elenyészı. A felhasználási területek közül – bár csökkenı 

tendenciát mutat – domináns a polisztirol (46%), amit csomagolóanyagként, háztartási gépek 
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burkolataként, stb. ismerünk. Ezt követi a habosított poli-sztirol 16%-kal. A 

mőkaucsukgyártás aránya mindössze 10% körül van. 

A butadiénnel ellentétben, bıségesen áll rendelkezésre közvetlen sztirolgyártó-kapacitás a 

világon, így az olefingyári ikertermékekbıl (pirobenzin – C8-frakció) történı kinyerése 

másodlagosnak, vagy inkább harmadlagosnak tekinthetı. A „hagyományosnak” tekinthetı két 

közvetlen elıállítási technológiát az alábbiakban lehet összefoglalni: 

 - benzol alkilezése etilbenzollá, majd az etilbenzol dehidrogénezése sztirollá 

 - az etilbenzolból hidrogén-peroxiddal párhuzamosan propilénoxidot és sztirolt  

   állítanak elı 

Harmadik technológiának az olefingyári C8-frakciókból történı kinyerést tekinthetjük. 

Vegyipari benzin alapanyagra vetítve a pirolízis során kb. 1,8% sztirol keletkezik (etilénre 

vetítve ez az arány kb. 5,5%). A pirobenzinbıl történı kinyerési technológia fıbb lépései a 

következık: 

- Elsı lépésben a pirobenzint a de-heptanizáló (heptán-mentesítı) kolonnába 

vezetik, ahol eltávolítják az anyagáramból a C7 és annál könnyebb összetevıket. 

- A kolonna fenékterméke a de-oktanizáló kolonnába kerül, ahol desztillálással 

elválasztják a technológia szempontjából értékes részt (C8) a C9 és annál 

nehezebb komponensektıl. 

- A kolonna fejtermékét hidrogénezik, majd extraktív desztillációval kinyerik a 

sztirolt az anyagáramból. 

- Végül elvégzik a sztirol végsı tisztítását a megfelelı minıség elérése érdekében. 

A technológia blokk-diagramja az 57. ábrán látható. 

 

57. ábra: A sztirol pirobenzinbıl történı kinyerésének blokk-diagramja 
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A sztirol kinyerését követıen a C8-frakció mennyisége kb. 40%-kal csökken. A sztirol 

kinyerése után fennmaradó C8-terméket általában a finomítókba továbbítják, ahol a 

motorbenzinhez adagolják az oktánszám növelésére, ill. beállítására.  

A sztirol-kinyerési technológiának ez a formája teljesen zárt rendszerben folyik, 

légszennyezést nem okoz. Minimális gız-, recirkulációs-hőtıvíz- és villamosenergia-igénye 

van. A hidrogénezéshez aluminium-oxid hordozóra felvitt Ni/Ni-oxid katalizátort használnak. 

Ezt a fajta technológiát általában az olefingyárak területén, ill. azokhoz kapcsolva létesítik. 

Nem igényel túlságosan nagy területet és közvetlenül kapcsolható az ott már mőködı 

kiszolgáló rendszerekhez (gız, hőtıvíz, szennyvíz, fáklyarendszer, préslevegı, mőszerlevegı, 

stb.). A sztirol-tisztító kolonna fenekén képzıdı kis mennyiségő kátrányt (tar) a hulladék-

elégetıben semmisítik meg. 

A polimerizációs tisztaságú sztirolt vagy a kinyerés helyén dolgozzák fel (polisztirol, vagy 

más végtermék elıállítása), vagy vasúti tartálykocsikban szállítják a rendeltetési helyére. 

Tárolása során ügyelni kell a tartályokban történı polimerizáció elkerülésére, mert erre a 

sztirol is (a butadiénhez hasonlóan) hajlamos. A polimerizáció adalékanyagok (inhibítorok) 

bekeverésével csökkenthetı, ill. gátolható meg. 

8. Fejezet: A technológiai folyamatok irányítása 

Ma már szinte természetes az a kijelentés, hogy a bonyolult petrolkémiai technológiák 

irányítása nem képzelhetı el a számítógépek, számítógép-rendszerek segítsége nélkül. Ez 

valóban így is van, de tudni kell azt is, hogy ezeket a folyamatokat 20-30 évvel ezelıtt még 

számítógépek segítsége nélkül irányították. Természetesen a paramétereket mőszerek, 

szabályzókörök segítségével tartották a megadott értékeken, és akkor is létezett többfajta 

szabályzási mód is. A gyárak vezérlıtermeinek falai tele voltak mőszerekkel, amik nemcsak 

mérték, de regisztrálták is (papírra, tintával…) a paraméterek értékeit. 

A mai korszerő, un. APC folyamatirányitási rendszerek (APC = Advanced Process Control) 

már nemcsak szabályoznak, hanem bizonyos fokú optimalizálásra is képesek. Ez azt jelenti, 

hogy a paramétereket a technológiailag és gazdaságilag legoptimálisabb értékeken tartják. 

Egy ilyen rendszer létesítése nem olcsó dolog (a gyár típusától függıen 1-2 milliárd forintba 

kerül), de gyorsan megtérülı beruházásnak számít, mert jelentısen képes csökkenteni a 

folyamatok veszteségeit. Emellett egy teljesen más minıségi szinten mőködı szabályzást 

valósít meg. Ezt jól szemlélteti a következı, 58. ábra is: 
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58. ábra: Az APC-vel történı szabályzás 

Az ábra jól mutatja, hogy az APC-rendszer nemcsak pontosabban szabályoz, hanem a 

nagyobb pontosság miatt sokkal közelebb lehet kerülni a határoláshoz (értsd: a szabályzott 

paraméter beállított értékéhez. Ennek több szempontból is igen nagy a jelentısége: pl. a 

polimerizáló reaktorok igen nagy pontosságot igénylı hıfokszabályzása, vagy a kisebb 

energia felhasználás, ha egy hımérséklet szabályzásakor nem kell feleslegesen tüzelıanyagot 

adagolni. 

8.1. A szabályzókörök mőködése 

A „hagyományos szabályzókörök” mőködését viszonylag egyszerő volt áttekinteni, hiszen az 

elektro-pneumatikus szabályzóknak egy beállított alapjelet (SP=setpoint) kellett követniük. A 

szabályzó elektronikája érzékelte az alapjelet és addig nyitotta (vagy zárta) a 

szabályzószervet, amíg a mért változó (MV=measured variable) el nem érte a kívánt értéket. 

Ezek a szabályzók mőködtek u. „kaszkád” rendszerben is, amikor az egyik szabályzó mért 

értéke volt a másik szabályzó alapjele. A mai modern szabályzás ennél már sokkal 

bonyolultabb. Az un. modell alapú, prediktív szabályzás a modern szabályzás alapja. Nagyon 

egyszerően fogalmazva ez azt jelenti, hogy a szabályzók alapjeleit a számítógépes felügyeleti 

rendszer adja meg, egy háttérben mőködı modell segítségével. 

Az elırejelzéses, prediktív szabályozásban használt kulcsfontosságú szakkifejezések 
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A manipulált változó (MV) az a 

beavatkozó, amit a folyamat 

szabályzásához használunk. 

Általában a manipulált változók a 

meglévı PID szabályzók alapjelei, 

illetve a szelepek bemenetei. Például 

a Beadagolás, a Termék kiadási 

sebesség, vagy a nyomásszabályzók 

alapjelei lehetnek manipulált 

változók. Az MPC kontroller 

ugyanúgy mozgatja ezeket az 

alapjeleket (vagy kimeneteket), 

ahogy egy kezelı tenné, hogy elérje 

a beállított szabályzási célértékeket. 

Ezekre a változókra néha független változókként is hivatkozunk, mivel ezeket a 

technológiában lévı más alapjelektıl és kimenetektıl függetlenül be lehet állítani. A 

manipulált változókra példa: a reflux-, vagy kiforralás mennyisége. 

Az elırecsatolt változó (DV) hatással van a folyamatra, azonban a szabályozó nem tudja 

módosítani. Egy tipikus elırecsatolt változó a külsı hımérséklet, ami sok folyamatra hatással 

van. A kontroller csak „látja” a hımérsékletváltozást, ám más manipulált változókon tud 

korrekciókat végezni, hogy korrigálja a várható zavart. Ezek a változók is független változók 

éppúgy, mint az MV-k. Az elırecsatolt változó példái: külsı hımérséklet, és hőtıvíz 

hımérséklet, vagy betáplálási áram mennyisége. 

A szabályozott változó (CV) olyan változó, ami egy manipulált változó vagy elırecsatolt 

változó megváltozására adott reakcióként változik. A szabályozott változó példája a termék 

összetétele. Ezekre a változókra néha függı változókként is hivatkozunk, mivel ezek értékei a 

technológiában lévı más alapjelektıl és kimenetektıl függenek. Szabályozott változókra 

példa: a szabályozandó kolonna fej-, vagy fenéktermékének összetétele. 

Az MPC nagymértékben eltér a szokványos PID szabályzóktól. A normál PID szabályzóknak 

általában egy szabályozott változója (CV), és egy manipulált (MV) változója van. A 

sokváltozós szabályzásnak egy vagy több szabályozott változója és manipulált változója is 

lehetséges. A sokváltozós kontroller bemenete lehet bármilyen tétel, aminek van egy célértéke 

vagy egy elfogadható tartománya. Egy lepárló kolonna esetében a szabályozott változók 

között lehet az elszívási hımérséklet, a tálca hımérséklet, a kolonna nyomáskülönbség, a 
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szabályzó szelep kimenetek, illetve a termék minıségek. A sokváltozós kontroller manipulált 

változója lehet egy meglévı PID szabályzó alapjele (például a reflux mennyiség), vagy a 

szelephelyzet, amit kiküldünk egy meglévı területi kontrollerhez. Az MPC-t gyakran annak 

biztosítására használjuk, hogy a folyamat valamilyen kívánt határértékeken belül üzemeljen. 

A határértékek kapcsolódhatnak folyamat állapotokhoz, mint például hımérséklet, vagy egy 

készülék határértékeihez, mint például egy szelep nyitása. 

A gyakorlatban szabályzására használt modell prediktív szabályzók általában többváltozósak, 

azaz több jellemzıt szabályoznak, több beavatkozó jel segítségével. Példaként a következı 

ábrán látható egy kolonna többváltozós modell prediktív szabályozása. A szabályozott 

jellemzık, a fejtermék és a fenéktermék tisztasága, és a betáplálás alapján – ami elırecsatolt 

jellemzı – végzi a kolonna szabályzását a beavatkozó jellemzık változtatásával, ami reflux és 

a kiforralási mennyiség. 

 

Az MPC szabályzók különösen 

elınyösek, mivel a modell segítségével 

meg tudják határozni, hogy a 

beavatkozó jelek szuperpozíciója 

hogyan hat az adott szabályozott 

jellemzıre, így a szabályozás során a 

beavatkozó jelek egymást zavaró hatását 

csökkentik. Egy másik fontos elıny, 

hogy egy üzemállapot váltás során csak 

a büntetıtagok és határértékek 

változtatásának segítségével könnyen, 

más külsı beavatkozás nélkül biztosítja 

a teljes blokk szabályzását. Hátránya, 

hogy tervezése nagy energia befektetést 

igényel, és mivel modellbázisú, a tervezéséhez szükség van a technológia modelljére. 

PID szabályzások 

Az MPC szabályzók kimenete legtöbbször PID szabályzások bemenete, azok setpoint-ja. 

(SV). A PID szabályozás lényege az, hogy egy mért fizikai mennyiséget (hımérséklet, 

tartályszint, nyomás, áram, feszültség, fordulatszám, stb) egy elıírt értéken akarunk tartani, 

miközben a mért mennyiséget külsı tényezık befolyásolják. A szabályozó feladata az, hogy a 
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befolyásoló tényezık hatásait kiegyenlítse. A szabályzó egy beavatkozó jel segítségével tud 

hatást gyakorolni a mért értékre. 

Példa: Egy tartályban egy adott nyomásértéket kell tartani. A szabályzó egy bemenetére 

érkezik a tartályban mért nyomás értéke, egy másikra a beállított (tartani kívánt nyomás).  

A szabályzó kimenete egy szelep nyitásával és zárásával tudja növelni a tartályba beáramló 

anyag mennyiségét, ami fokozza a benne lévı nyomást. A tartály nyomását a technológiai 

folyamatban elhasznált anyag csökkenti (fogyasztás). A szabályozó igyekszik a beavatkozó 

jelen keresztül a töltı szelep állításával a nyomást a beállított értékhez legközelebb tartani. A 

szabályzás visszacsatolását a beavatkozó jel mért értékre való visszahatása adja.  

A PID szabályozás egy olyan szabályozási mővelet, amellyel a rendszert a beállított értéken 

(SV: Set Value) tartja. Összehasonlítja a beállított értéket egy érzékelı által mért értékkel, 

(PV: Present Value) és amikor különbség van közöttük, a szabályzó kimenetén egy jelet (MV: 

Manipulated Value) ad a mőködtetınek, hogy megszüntesse a különbséget. A PID 

szabályozás három mőveletbıl áll, amik az arányos (P), integráló (I), differenciáló (D) 

mőveletek. 

 

 

 

Arányos mővelet (P) 

 

P olyan szabályozási mővelet, amely eléri, hogy az SV és PV különbségével arányos lesz a 

beavatkozó jel (MV). 

 

 

 

A beavatkozó jel értéke a következı: 
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MV=Kp*[b*SV-PV] 

 

Kp: arányossági állandó (erısítés), 

b: referencia érték, 

SV: beállított érték,  

PV: pillanatnyi érték 

 

Ha Kp értéke túl nagy     Ha Kp értéke túl kicsi 

Integrál mővelet (I) 

Az integrál mővelettel a beavatkozó jel (MV) folyamatosan nı, vagy csökken addig, amíg a 

PV és SV közötti eltérés megszőnik. Amikor az eltérés nagyon kicsi, az arányossági mővelet 

nem tud létrehozni megfelelı beavatkozó jelet, és egy állandó hiba marad PV és SV között. 

Az integrál mővelet meg tudja szüntetni ezt az állandó hibát akkor is, ha az eltérés nagyon 

kicsi. Az eltérés bekövetkeztétıl számítva azt az idı periódust, mire az I mővelet MV-je 

megegyezik a P mőveletével, integrálási idınek nevezzük, jele: Ti. 

Integrál mővelet állandó el téréssel 

 

Az  I mővelet kifejezése a 

következı: 

 

 

Ahogy a kifejezés mutatja, az 

integrál mővelet lehet erısebb 

vagy gyengébb az integrálási 

idı beállításától függıen. 
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Ha hosszabb az integrálási idı, kisebb az MV változási 

sebessége, és ezért több idı szükséges, amíg a PV eléri 

az SV-t. 

 

 

 

Amikor rövid integrálási idı adott, a PV rövid idı alatt  

megközelíti az SV-t, mert az MV karakterisztikája  

meredekebb lesz. De ha az integrálási idı túl rövid,  

akkor lengés történik, ezért megfelelı P és I értékek 

kellenek. 

 

Integrál mőveletet lehet használni a P mővelettel (PI), vagy a P és D mőveletekkel 

kombinálva (PID). 

Deriválási mővelet (D) 

 

Amikor eltérés történik, az SV módosítása, vagy a külsı zavarok következtében a D mővelet 

megfékezi az eltérés változását olyan MV elıállításával, amely arányos a változási 

sebességgel, hogy megszőnjön az eltérés. A D mővelet meg tudja akadályozni, hogy a külsı 

körülmények következtében nagy változás történjen a szabályozott rendszerben. Az eltérés 

bekövetkeztétıl számítva azt az idı periódust, mire a D mővelet MV-je megegyezik a P 

mőveletével, deriválási idınek nevezzük. Jele: Kd. 

A D mővelet kifejezése a következı: 
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A deriváló mőveletet csak a P és I mőveletekkel együtt használható (PID). 

8.2. Számítógépes folyamat-irányítás  

A korszerő folyamatszabályzás jelentését vizsgálva a kifejezés legfontosabb eleme a 

folyamat, vagyis elsısorban a folyamat viselkedését, jellemzıit kell ismernünk ahhoz, hogy 

annak szabályzását megvalósíthassuk – korszerő eszközökkel, ami rendszerint a felügyeleti 

számítógép (bonyolultabb rendszerek esetén számítógép-rendszerek) alkalmazását jelenti. 

Ismernünk kell tehát az egymással is kölcsönhatásban lévı változókat és paramétereket, a 

folyamat dinamikus viselkedését, valamint a technológiai, biztonságtechnikai és 

környezetvédelmi korlátozásokat. Ezeken is túlmenıen figyelembe kell venni – sokszor 

elsıdleges szempontként – a gazdaságossági mutatókat, szoros összefüggésben a technológiai 

optimummal. Vegyük ismét példának a pirolízis kemence üzemét, amelynél ha pl. a 

maximális etilén-hozam (mint legértékesebb termék) elérésére törekszünk, akkor a szigorúbb 

bontási körülmények jelentısen lerövidíthetik a futamidıt (gyorsabb kokszképzıdés). A 

hatékony folyamatszabályzás nemcsak az üzemelési körülmények változásait kíséri 

figyelemmel, hanem a bontócsövek fizikai állapotát is (kokszképzıdés, hıátadás); a futamidı 

optimalizálásával pedig minimalizálni tudja az üzemelési költségeket. 

A szabályzási módokat tekintve az ilyen rendszerek a többváltozós, un. prediktív (elıre 

számított) szabályzási módszert alkalmazzák (MVPC = Multivariable Predictive Control), 

melynek a számos elınye közül a késleltetések és kölcsönhatások könnyő kezelését érdemes 

kiemelni. A rendszer mőködésének lényege, hogy a mátrix-algebra rendszerét alkalmazva az 

MVPC software képes a predikciós modell fordított úton történı megoldására. Ez azt jelenti, 

hogy ha meg vannak adva az adott változók kívánt értékei, a „fordított predikciós modell” ki 
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tudja számítani a változók mért értékeinek várható változásait, ami minimálissá teszi a 

különbséget a változó pillanatnyi és kívánt értéke között. 

A modell alapú predikciós szabályzás (MPC=Model-based Predictive Control) egy modell 

alapú, sokváltozós, elırejelzéses (predikciós) szabályzási technika, ami a felügyeleti 

szabályzási szinten mőködik. Az MPC „mozgó horizont” koncepciója az a kulcs elem, ami 

megkülönbözteti a klasszikus szabályozóktól, ahol az elırejelzéses szabályozást használják. Az 

elırejelzéses szabályozás legfıbb sikerfaktora az, hogy képes olyan problémák megoldására, 

melyeknél a „kézi” szabályozás nehéz, vagy lehetetlen véghezvinni. Az MPC kiszámítja az elıre 

jelzett folyamatváltozó profilját és minimalizálja az elıre jelzett hibát.  

 

 

Az ábrán látható, hogy a predikció célja az, hogy minimálisra csökkentsük a szabályozott 

változók hibáját, tehát a különbséget az aktuális érték és az elıre jelzett érték között. 

Az összes MPC családhoz tartozó szabályozó a következı stratégiát követi (ahol „y” a 

kimenet, „w” az alapjel és „u” a bemenet): 

 

 

A predikciós horizont azt mutatja meg, hogy mennyire tekintünk a jövıbe, a kontrol horizont 

pedig azt, hogy a szabályozó a jövıben meddig variálhatja a beavatkozó jeleket, amitıl 
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kezdve konstansnak tekinti azt. Addig kell az idıben visszatekintenem, amely idı még 

befolyásolja a jelent. 

A predikció során a feladat az, hogy minimalizáljuk: 

• a hibanégyzetet a teljes predikciós horizonton, vagyis az alapjel és a kimeneti érték 

közti különbség a lehetı legkisebb legyen,  

• a kontrol horizonton pedig a beavatkozó jel változtatásának nagyságát, amit lehetséges 

egy faktorral is „büntetni”, hogy a beavatkozó jel túl gyors változtatását elkerüljük, 

amely a következı képlettel írható le, ahol „y” a számított kimenet, „w” az alapjel és 

„u” a számított beavatkozó jel: 

 

A prediktív szabályozóban általában empirikus, fekete doboz (pl. állapottér) modelleket 

alkalmaznak. A szabályozó a folyamat modelljét használja, hogy elıre jelezze a szabályozott 

objektum jövıbeli állapotát és ez alapján határozza meg a beavatkozó jelet. A dinamikus 

vizsgálatok eredményeinek megfelelı pontosságú identifikálásával kapott folytonos átviteli 

függvények állapottér modellé alakításával elkészíthetı a prediktív szabályozó. Ez az 

elırejelzési képesség lehetıvé teszi a kontrollernek, hogy megtervezzen egy sor jövıbeli 

lépést mindegyik manipulált változóra (MV), amik célértéken fogják tartani az összes 

szabályozott változót (CV). A lineáris állapottér modellek matematikai modellje 

legegyszerőbben mátrixos alakban írható fel az állapottérben. Az elsı egyenlet az 

állapotegyenlet, a második egyenlet pedig a kimeneti egyenlet: 

 

Az A rendszer-mátrix elemei a homogén differenciálegyenlet (lásd késıbb) együtthatói,vagyis 

az A rendszer-mátrix a rendszer belsı struktúráját (viselkedését) foglalja magába. A B 
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bemenet-mátrix a bemeneti jel és az állapotváltozók közötti kapcsolatot teremti meg, míg a C 

kimenet-mátrix az állapotváltozók és a kimeneti jel közötti kapcsolatot írja le. A bemeneti jel 

és a kimeneti jel közötti közvetlen kapcsolatot a bemenet-kimenet mátrix egyetlen D eleme 

végzi. A legtöbb valós rendszer esetén ez a kapcsolat (mátrix) nem létezik, pontosabban  d 

�b0 �0. Az n-ed fokú lineáris (állandó együtthatójú) differenciálegyenlet általános alakja: 

 

8.3. Korszerő folyamatirányítási (APC) rendszerek 

A korszerő folyamatirányító rendszerek olefingyárakban történı alkalmazásának számos 

elınye közül az alábbiakat emeljük ki: 

- a kapacitás általában 2-4 %-kal megnövelhetı (az alapanyagra vetítve) 

- a kinyerhetı termékek mennyisége 1-3 %-kal növekszik 

- a felhasznált segédanyagok, szolgáltató közegek mennyisége 5-10 %-kal csökkenthetı 

- számottevıen nı az üzembiztonság 

A petrolkémiai technológiák korszerő számítógépes folyamatirányításának másik nagyon 

fontos eleme a kémiai reakciók kinetikájának ismerete. Ez alapján építhetı fel ugyanis a 

rendszer kinetikai-matematikai modellje, amely ott dolgozik minden APC-rendszer háttér-

programjaként. Ez azt jelenti, hogy a paraméter alapjelét (értsd: a beállítani szükséges 

optimális értékét) nem a rendszer kezelıje állítja be, hanem a folyamatot irányító rendszer 

számolja ki az online módon mőködı modell segítségével. Természetesen ez csak akkor 

lehetséges, ha a beépített modellünk megbízható és pontos. Ilyen modelleket az iparágra 

szakosodott software-gyártó cégek forgalmaznak – természetesen komoly összegekért. 

Sokszor hallani azt a kérdést: miért kell nekünk ezeket a modelleket megvásárolni, miért nem 

készítjük el saját magunk? A válasz nagyon egyszerő: az ehhez szükséges tudásanyag 

megszerzése több évtizedes munkába kerülne. Ezt egyrészt finanszírozni kellene, ráadásul 

úgy, hogy az eredményt elıre nem lehet garantálni. Tehát mindenképpen olcsóbb és 

kényelmesebb a know-how megvásárlása – annál is inkább, mert a magas ára ellenére a 

gyorsan megtérülı befektetések közé tartozik. 

Egy technológiai folyamat (amelyben kémiai reakciók is lejátszódnak) modelljének 

elkészítése nagyon összetett, sokrétő feladat. Nemcsak mőszaki, hanem komoly tudományos 

ismereteket is igényel. A feladat megoldásához ipari szakemberek és tudományos kutatók 



 - 287 -

csoportjainak kellene hosszabb ideig együttmőködni. A korszerő folyamatirányítási 

rendszerek mőködését az alábbiakban lehet röviden összefoglalni: 

Az APC (Advanced Process Control), egy vegyipari üzem irányítórendszerének felsıbb 

hierarchiai szinten lévı része, amely a technológia modelljén alapul. Az Advanced Process 

Control (APC) különbözı folyamatirányítási eszközök segítségével, kisebb beavatkozásokkal 

önállóan is képes a technológiai folyamatok optimalizálására. Az APC segítségével 

megvalósulhat egy technológiai objektum kompakt részének többváltozós modellprediktív 

szabályzása. 

A modern üzemszintő irányítórendszerek koncepciója olyan, 

hogy az üzem adott részein megvalósított szabályzórendszereket, 

egy koordináló szinten összehangolják, ezzel az adott üzem 

egészére nézve optimális mőködés elérésére törekszenek. Az 

egyes hierarchia szintek a felettük lévı szintnek információt 

biztosítanak, az alattuk lévı szintbe pedig beavatkoznak. Az 

irányítási szintek növekedésével, nı a rendszer komplexitása, 

beruházási és fenntartási költsége, de ugyanakkor a technológia 

biztonsága és termelékenysége is. 

 

Az APC a termelésirányítási szint és a DCS alapú lokális 

szabályzás között helyezkedik el, de bizonyos részei átnyúlhatnak a fölöttes és az alsóbb 

irányítási szintekbe. A következı ábrán jól megfigyelhetık az egyes irányítástechnikai 

hierarchiai szintek idıhorizontjai is. 
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A leggyakrabban alkalmazott APC feladatok sorrendben: a modell prediktív szabályozás 

(MPC), a valós idejő optimalizálás, (RTO), split-range szabályozás, közvetett méréseken 

alapuló szabályozások. 

A magasabb szintő szabályzók (pl. MPC) mőködését jelentıs mértékben befolyásolja az alsó 

szintő szabályzási körök szabályzóinak minısége. Rosszul beállított alap szabályzók 

lényegesen ronthatják a felsıbb szint teljesítményét. 

Manapság petrolkémiai üzem nem épül DCS (Distributed Control System) nélkül, amelyhez 

készülhet APC vagy OTS (Operator Training Simulator) is. Egy megvalósított APC rendszer, 

hasonlóan más magasabb szintő irányítási rendszerekhez, a DCS rendszeren keresztül tud az 

üzemvitelbe beavatkozni a két rendszer között kialakított kommunikációs csatorna 

segítségével. Az ábrán jól látható, hogy a felsıbb rendő irányítás alkalmazásával a bekerülési 

költség függvényében a haszon exponenciálisan növekedik. 
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Ha ismerjük az egymással is kölcsönhatásban lévı változókat és paramétereket, a folyamat 

dinamikus viselkedését, valamint a technológiai, biztonságtechnikai és környezetvédelmi 

korlátozásokat, ezeken túlmenıen figyelembe vesszük – sokszor elsıdleges szempontként – a 

gazdaságossági mutatókat, szoros összefüggésben a technológiai optimummal, akkor a 

hatékony folyamatszabályzás nemcsak az üzemelési körülmények változásait kíséri 

figyelemmel, hanem a futamidı optimalizálásával minimalizálni tudja az üzemelési 

költségeket.  

9. Fejezet: A folyamatos üzemelés követelményei 

A modern ipari gyakorlatban – már ami a petrolkémiát illeti – szinte csak folyamatos üzemő 

technológiák mőködnek (ezzel szemben pl. a gyógyszergyártásban szinte csak szakaszos 

üzemőek). Ennek oka egyrészt a gyártott termékek nagy mennyisége, másrészt pedig komoly 

gazdasági okai is vannak. Ugyanis egy ilyen technológia leállítása vagy elindítása mindig 

komoly veszteségekkel jár. Természetesen itt is vannak nagy különbségek: míg egy polimer 

üzem újraindításához órák is elegendıek, egy olefingyár esetében ez minimum két napot vesz 

igénybe. A kemencéket pl. csak elıírt ütem szerint (50°C/óra) lehet felfőteni, a mélyhőtési 

rendszerek üzembe helyezéséhez (pl. a - 100°C eléréséhez) is sok idı kell. 

A folyamatos üzemelés azt jelenti, hogy a gyárak az év minden napján, 24 órán keresztül 

üzemelnek, tekintet nélkül a hétvégékre, vagy akár az ünnepnapokra. Az ilyen gyárakban 

dolgozó személyzet nagy része – a közvetlen kezelési feladatot ellátók – folyamatos 

munkarendben dolgozik, váltómőszakban. A kezelıszemélyzet magas szintő felkészültsége a 
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folyamatos üzemelés alapkövetelménye. Az üzemzavarok mintegy fele ugyanis kezelési 

hibákra, bizonyos ellenırzések elmulasztására vezethetı vissza. 

A folyamatos üzemelésnek természetesen nemcsak emberi erıforrásokat érintı, hanem 

technológiai követelményeket is támasztó feltételei vannak. Ezek közül a legfontosabbak a 

következık: 

- folyamatos alapanyag-ellátás 

- a termékek folyamatos elszállítása, továbbítása 

- az alapanyagok és termékek egy részét tárolni képes tartálypark 

- a berendezések magas szintő mőszaki állapota 

- a szabályzó és irányító rendszerek kifogástalan mőködése 

- a biztonsági, tőzvédelmi berendezések kifogástalan állapota, a környezetvédelmi ellenırzés 

  rendszerének mőködése 

- rendszeres, tervszerő karbantartási tevékenység (az anyagáramok továbbítására szolgáló  

  gépekbıl mindenütt legalább kettı van telepítve, hogy az üzemelı gép – szivattyú, stb. –  

  meghibásodása esetén azonnal át lehessen állni a tartalékra; ilyenkor a meghibásodott gépet 

  azonnal meg is javítják) 

- tartalék-alkatrészek, segédanyagok, védıeszközök, stb. folyamatos rendelkezésre állása 

Ezen túlmenıen vannak olyan, nem technológiai feltételek, amelyek a folyamatos 

üzemeléshez szükségesek. Ilyenek pl. a különbözı hatósági engedélyek rendelkezésre állása, 

a rendszeres mőszaki felügyeleti ellenırzések, vagy a technológiai és mőszaki dokumentumok 

rendelkezésre állása. 

A feltételek meglétének az üzemeknél igen összetett és szigorú ellenırzési rendszere van: a 

különbözı szintő (hatósági és vállalati) szemlék, auditok mind ezeknek a feltételeknek a 

meglétét hivatottak ellenırizni. Az ellenırzések egy része rendszeres (amire lehet készülni), a 

másik része szúrópróba jellegő, amit nem jelentenek be elıre. 

9.1. Ellátási lánc menedzselése (SCM) 

A fejezet bevezetıjében felsorolt feltételek elsı részének teljesítése az SCM (SCM=Supply 

Chain Management) feladata és hatásköre. Legfontosabb feladatuk a gyár alapanyaggal 

történı folyamatos ellátása és olyan termelési programok készítése, amelyek a piac által 

igényelt termékek megtermelését biztosítják. Természetesen ezeket a feladatokat csak a többi 

érintett szervezettel együttmőködve tudják elvégezni. Ismerniük kell pl. a gyárak mőszaki 

állapotát, részt vesznek a nagyjavítások ütemezésében és ismerik a kereskedık által eladásra 

szerzıdött, vagy lekötött termékek mennyiségét is. 



 - 291 -

Az ellátási lánc menedzselése tulajdonképpen egy összetett tervezési feladat. Ahhoz azonban, 

hogy ki lehessen számítani az adott minıségő és mennyiségő alapanyagból keletkezı 

termékek mennyiségét (sok esetben a minıségét is), az egész rendszer mőködését elıre le kell 

modellezni. Erre szolgálnak a különbözı ipari tervezı-modellek. A petrolkémiában leginkább 

a PIMS (PIMS=Process Industrial Modelling System) használatos. A PIMS célfüggvényét a 

gazdasági optimumra – vagyis a legmagasabb profit elérésére – állítják be. A fejlettebb 

modellek olyan nagy rendszereket is képesek kezelni, mint pl. a MOL-csoport. A MOL-nál 

mőködı PIMS természetesen csoport-szinten optimalizál. A feladatot még bonyolultabbá 

teszi, hogy a csoport-szintő optimum nem mindig egyezik meg a helyi (tagvállalati-szintő) 

optimumokkal. Ilyenkor megpróbálják a két oldalt a lehetı legközelebb hozni egymáshoz. A 

PIMS hátterében (hasonlóan a már ismertetett APC-hez) is mőködnek is mőködnek 

különbözı termékhozam-számító és energetikai modellek. A következı, 59. ábra a PIMS-nek 

egy olefin-üzemre felépített vektor-szerkezetét, ill. annak egy részletét mutatja. 

 

59. ábra: A PIMS egységvektor-szerkezete 

A táblázat azt mutatja, hogy az alapanyag minıségi paramétereinek egységnyi változása 

milyen mértékő változásokat indukál a termékhozam-szerkezetben. Az értékeket a SPYRO 

nevő pirolízis-hozammodell számolta ki, ami a PIMS egyik háttér-modellje. A PIMS, és 

hátterében a SPYRO is offline módon mőködik, vagyis egy asztali vagy laptop számítógépen 

lefuttatható – ha megvan hozzá a felhasználó jogosultsága. 
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Az ellátási lánc menedzselésének egyik kritikus része a megfelelı mennyiségő és minıségő 

alapanyagok beszerzése. A vállalati tervezés ugyanis rendszerint fordítva mőködik: kitőzi a 

gazdasági (nyereség) és az ehhez tartozó termelési célokat (termékfajták, azok mennyisége és 

minısége), és ehhez kell beszerezni a szükséges alapanyagokat. Természetesen nem légbıl 

kapott adatokkal terveznek, de a gazdasági kényszer mindig a feszített tervezés irányába visz. 

Ezért kell az SCM-nek mindig jól felkészülnie a lehetıségekbıl és a variációkból. Ha ehhez 

hozzáadjuk, hogy a jobb minıségő alapanyagok általában drágábbak is, a tervezett vállalati 

eredmény elérése még nehezebbé válik. 

9.2. Nagyjavítások, karbantartások ütemezése, bonyolítása 

A folyamatos üzemelést megszakítva a petrolkémiai üzemekben rendszeres idıközönként 

általános karbantartást, javítást kell tartani. Ezeket régebben évente végezték, de ma már nem 

ritkák a 4-5 éves nagyjavítási ciklusok sem. A ciklus megnyújtásának oka egyszerő: 

csökkenteni lehet a költségeket. Ahhoz azonban, hogy a gyárak éveken keresztül tudjanak 

folyamatosan üzemelni, sokkal szigorúbb feltételek kellenek: a berendezések magasabb szintő 

mőszaki állapota, az elvégzett javítások kifogástalan minısége, és még sok hasonló feltétel. 

A gyárak nagyjavításai során az alábbi fontosabb feladatokat kell elvégezni: 

- a gyár tervszerő leállítása a technológiai utasításban leírt procedúra szerint (az olefingyár 

  leállítása pl. azzal kezdıdik, hogy a kemencékbıl fokozatosan kizárják az alapanyagot) 

- a készülékek, csıvezetékek nyomás-mentesítése, leürítése, szénhidrogén-mentesítése 

  (a leürítés és a nyomás-mentesítés természetesen nem a szabadba történik, hanem zárt 

   rendszerekbe, tartályokba) 

- a berendezések kiszellıztetése elıbb nitrogénnel, majd levegıvel (a nitrogénes szellıztetésre 

  azért van szükség, mert a szénhidrogének a levegıvel robbanóelegyet képeznek!); vannak  

  olyan készülékek, berendezések is, amelyeket gızzel ki kell fúvatni, vagy kondenzvízzel ki  

  kell mosatni 

- ezután kezdıdhetnek el a szétszerelési munkák: minden egyes munkát külön engedéllyel, és  

  csak technológiai felügyelet mellett szabad végezni; külön elıírások szabályozzák a tőz- 

  veszéllyel járó munkák végzését és a készülékekbe történı beszállásokat (ez utóbbira akkor  

  is külön engedély kell, ha csak ellenırzik a készülék belsejét) 

- az egyes javítási, karbantartási, tisztítási munkákra még a nagyjavítás megkezdése elıtt  

  ütemtervet (hálótervet) készítenek 

- a munkákat általában az Eszközmenedzsment szervezete irányítja, és nagyon sok kivitelezı, 

  karbantartó cég munkatársai végzik – általában több száz ember (egy olefingyárban sokszor 
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  kétezernél is több) dolgozik két mőszakban 

- az üzemben dolgozó személyzetnek ilyenkor a munkák felügyelete a legfontosabb feladata,  

  de részt vesznek a készülékek tisztítási munkáiban is 

- a karbantartási munkákat csak megfelelı védıfelszerelés (védıruha, kesztyő, sisak, esetleg 

  védıszemüveg) használata mellett lehet végezni 

- az elvégzett munkákat a kiadott munkavégzési engedélyeken vissza kell igazolni, a munkát  

  kiadónak pedig át kell venni – a munkavégzés idıtartama alatt az adott készüléken, 

  berendezésen technológiai mőveletet végezni (nyomás alá helyezni, technológiai közeget 

  beleengedni, főteni, hőteni, stb.) természetesen tilos – ennek a szabálynak a megszegése  

  akár emberéletekbe is kerülhet! 

- az elvégzett munkák minıségéért természetesen elsısorban a munkavégzı felel, de az észlelt 

  hiányosságokat a technológiai személyzetnek is azonnal jeleznie kell – ez a megközelítés 

  nemcsak biztonsági célokat szolgál, hanem elısegíti az adott berendezés tartósabb  

  üzemelését is – a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a munka nem akkor fejezıdik be, ha azt 

  készre jelentették, hanem akkor, ha át is vették 

- az átvételkor fel nem fedezett hiányosságokat pedig az utólagos vizsgálatok elég nagy 

  valószínőséggel ki szokták deríteni 

A javítási tevékenységek befejezése után kezdıdhetnek el az üzembe helyezést elıkészítı 

tevékenységek: a tömörségi és nyomáspróbák, a mőszerek, villamos berendezések egyenkénti 

ellenırzése, az esetleges passziválások (bizonyos technológiai rendszerek korrózió elleni 

védelmének erısítése), a szolgáltató, kisegítı rendszerek üzembe helyezése. Ezeknek a 

lépéseknek, folyamatoknak a sorrendjét, módját, lépéseit a technológiai utasítások részletesen 

tartalmazzák. A technológiai utasításokat az üzemek technológusai készítik, az üzemelık 

pedig szinte egyfajta „bibliaként” használják. Az írott utasításoknak több szempontból is igen 

nagy a jelentısége: 

- ezeket követve a hibázások lehetıségét minimálisra lehet csökkenteni 

- ha mégis hiba történne, utólag is sokkal könnyebb kideríteni annak okát 

- a betanuló fiatal üzemeltetık ebbıl sajátíthatják el a szakma apró részleteit, fogásait 

Ma már nagyon sok iparvállalatnál – így a petrolkémiában is – alkalmazzák „a tudás ne 

vesszen el” filozófiáját, ezért követelik meg a nagyon részletes és alapos technológiai 

utasításokat. Arról van ugyanis szó, hogy pár évtizeddel ezelıtt, az elsı modern, megvásárolt 

technológiák mőködtetését az akkori – ma már idısebb – kezelık a saját bırükön tapasztalva 

tanulták meg; átélve apróbb és súlyosabb üzemzavarokat egyaránt. Ha ık kikerülnek az 

iparból (pl. nyugdíjba mennek), a sok tapasztalat egy része óhatatlanul elvész. Arra kell tehát 
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törekedni, hogy ez a veszteség minél kisebb legyen. Ennek legjobb módja az, ha ezekbıl a 

tapasztalatokból minél többet leírunk. Ennek a követelménynek a teljesítése pedig igen súlyos 

adminisztratív terheket is ró – a tényleges munkavégzés mellett – mind az üzemelı, mind a 

technológus személyzetre. 

A teljes leállásokkal járó nagyjavítások, karbantartások mellett természetesen üzemelés 

közben is rendszeresen (vagy váratlanul) adódnak javítási, karbantartási feladatok. Ezek 

többsége a forgógépeknél (szivattyúk, kompresszorok), szerelvényeknél (szelepek, csapok, 

tolózárak), villamos berendezéseknél adódik. Egy petrolkémiai üzemben csak kevés olyan 

kritikus berendezés, gép van, aminek a váratlan meghibásodása a gyár teljes leállását vonja 

maga után. Ilyenek pl. az olefin üzemek pirogáz-kompresszorai, vagy a polimer üzemek 

reaktorai. Ezeket viszont a gyártónak olyan minıségben kell szállítania, hogy a meghibásodás 

valószínősége a nulla közelében legyen. Hiba természetesen történhet a kezelıszemélyzet 

rossz beavatkozása miatt is – ezek számának csökkentésére hivatottak a fentebb említett 

technológiai utasítások. 

A folyamatos üzemő technológiák egyik fontos jellemzıje az, hogy a közegeket szállító 

gépekbıl tartalékok vannak beépítve abból a célból, hogy az üzemelı gép meghibásodása 

esetén azonnal lehessen váltani. A meghibásodott gépet ilyenkor azonnal leszakaszolják a 

rendszerrıl és megjavítják. A munkavégzés feltételei itt is ugyanazok, mint a nagyjavítások 

esetében már felsoroltak. Fokozottan kell ügyelni arra, hogy a gép szétszerelésekor ne 

kerülhessen szénhidrogén a szabadba. Ezt úgy érik el, hogy leállítás után a szivattyú szívó- és 

nyomó-oldali szerelvényeit lezárják, a vezetékeket leürítik és a fáklya felé lefúvatják. A gép 

és a szerelvények között lévı karimapárba pedig vaktárcsát (blindet) helyeznek el. A blindek 

be- és kiszerelésérıl pedig külön jegyzéket kell vezetni annak biztosítására is, hogy a blind a 

gép újraindítása elıtt ki is kerüljön a vezetékbıl. Ezekbıl a lépésekbıl is látható, hogy 

minden beavatkozás igen nagy körültekintést igényel. 

A meghibásodások helyérıl, számáról, jellegérıl statisztikákat kell vezetni, hogy az okokat 

elemezve csökkenthessük azok elıfordulását. 

9.3. Üzemzavarok elhárítása 

Egy petrolkémiai üzemben elıforduló üzemzavarok fajtájukat, súlyosságukat tekintve is igen 

sokfélék lehetnek. Általános értelemben üzemzavarnak azt szoktuk nevezni, amikor egy 

szabályzott paraméter értéke kikerül a szabályzott tartományból, vagy egy folyamatosan 

üzemelı gép, vagy berendezés leáll. A harmadik kategóriát – amikor szénhidrogén, vagy 

más veszélyes anyag kerül a szabadba – azért említjük külön, mert ennek nem csak 
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technológiai, hanem biztonsági és környezetvédelmi vonzatai is vannak. Az alábbiakban 

felsoroljuk a fenti három kategória jellemzıit, ill. az elhárításukhoz szükséges intézkedéseket. 

a.) A szabályzott paraméterek tartományon kívül kerülése 

A szabályzott paramétereket a szabályzókörök és az APC tartják az üzemelési tartományban. 

Elıfordulhat azonban olyan eset, amikor a változás sebessége olyan nagy, hogy azt a 

szabályzószerv nem bírja lekövetni (ilyen lehet pl. a polimerizáló reaktorokban a reakció 

„megfutása” a túlságosan aktív katalizátor-gócok miatt). Ezekben az esetekben a kezelık 

elıször kísérletet tesznek a kézi beavatkozásra, vagyis a szabályzó kézi nyitásával (vagy 

zárásával) megpróbálják a szabályzott paramétert visszahozni a szabályozható tartományba. 

Ha ez sikerül, akkor a szabályzást visszaadják az automatikus szabályzószervnek. Ha nem, 

akkor valamilyen vészhelyzeti beavatkozásra van szükség annak érdekében, hogy az 

üzemzavar ne súlyosbodjon. Ilyenkor ugyanis általában az történik, hogy a szabályozatlanság 

hullámszerően átterjed az üzem többi részére is – a következmények pedig egyre súlyosabbak 

lesznek, a szabályzott állapot egyre nehezebben állítható helyre.  

A vészhelyzeti beavatkozások igen sokfélék lehetnek: minden egyes eset más és más fajtájú 

és mértékő beavatkozást kíván. Könnyebben átlátható helyzetekben a rendszer kezelıje, 

bonyolultabb esetekben a mőszak vezetıje dönt a beavatkozás módjáról. Fontos megjegyezni 

azt is, hogy a súlyosabb üzemzavarok következményeitıl automatikus védelmi rendszerek 

(reteszek, vészleállító rendszerek) védik a rendszert, az embert és a környezetet. Ezeknek a 

funkcióknak az életbe léptetése (szaknyelven: élesítése) elindítja az adott rendszer – vagy 

éppen a teljes üzem – szabályzott, biztonságos leállítását. Az egyedi védelmet szolgáló 

kapcsolók (szaknyelven: reteszek) üzem közben is élesítve vannak; bénításuk csak külön 

engedéllyel végezhetı el és 24 órán túl nem tarthat. Ha mégis szükség lenne ilyenre, akkor 

minden esetben elızetes veszélyelemzést (EVE) kell végezni. A vészleállító rendszereket 

(ESDS=Emergency Shut Down System) a mőszakvezetı, vagy magasabb beosztású vezetı 

utasítására lehet aktiválni. Bizonyos kritikus berendezéseknél az ESDS automatikusan 

aktiválódik, ha ennek a feltételei az adott berendezésben kialakultak. Ilyenkor az adott 

paraméter reteszelési értékének elérésekor a retesz indítja az ESDS-t. A technológiai 

utasítások természetesen tartalmazzák a reteszek jegyzékét is, azok beállítási értékeivel 

együtt. Az ESDS által megtett lépések ugyancsak írásban vannak rögzítve. A dokumentumok 

nagy száma és terjedelme ellenére mindig elıfordulhatnak olyan esetek, amikkel kapcsolatban 

nincsen minden teendı rögzítve. Ilyen helyzetekben nagyon sok múlik az üzemelı személyzet 

felkészültségén, leleményességén és egyéb emberi tényezıkön. 

b.) Gépek, berendezések váratlan leállása 
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Minden folyamatosan üzemelı berendezésnél elıfordulhatnak váratlan meghibásodások. 

Ezeknek többnyire mőszaki okai vannak, de lehetnek helytelen kezelésbıl eredı hibák is. A 

mőszaki okok között a leggyakoribbak a nem megfelelı karbantartásból eredı hibák, de a gép 

váratlan leállása esetenként tervezési okokra vezethetı vissza. Leggyakrabban a forgógépek 

(szivattyúk, kompresszorok) meghibásodása fordul elı. Mivel a különbözı anyagok áramlása 

üzem közben nem szakadhat meg, az ilyen gépekbıl mindenhol kettı (esetenként három) van 

beépítve a technológiai rendszerbe. Az egyik üzemel, a másik tartalék. Az üzemelı gép 

hibája, leállása esetén a tartalék többnyire automatikusan beindul. Ha nem, akkor a kezelınek 

kell elindítania. A meghibásodott gépet ilyenkor haladéktalanul meg kell javítani. Ez a 

karbantartó személyzet feladata. Az üzemelık biztosítják a gép kiszerelhetıségét. 

Vannak azonban olyan nagyértékő, egyedi berendezések, amelyekbıl nincs beépítve tartalék. 

Ezeket az üzem kritikus, vagy más néven kulcs-berendezéseinek (KE=key equipment) 

nevezzük. Ezek meghibásodása többnyire az üzem teljes leállásához vezet. A KE üzemzavara 

esetén – az emberi élet és a környezet védelme mellett – a legfontosabb magának a 

berendezésnek a védelme. Nagyon jó példa erre az olefingyárak kompresszorai: minden 

körülmények között el kell kerülni pl. azt, hogy a kompresszorokba folyadék jusson, mert az 

tönkre teheti a gép forgórészeit. Ezért a fokozatok közötti folyadék-leválasztó tartályok magas 

szintjének retesze egy bizonyos érték elérésekor azonnal leállítja a kompresszort. Ez egy 

olefin üzem esetében teljes leállást jelent. A kritikus berendezések leállását a legtöbb esetben 

nem magának a gépnek a meghibásodása okozza, hanem a technológiai körülmények nem 

megfelelı alakulása, vagy szabályzása. A KE többsége rendkívül üzembiztos, de ezek 

alkatrészei (pl. csapágyak, tömszelencék) ritkán meghibásodhatnak. Ilyenkor a javításra 

általában nincs mód (vagy az idı nem engedi, vagy nem is javítható az alkatrész); a hibás 

részt ki kell cserélni a készenléti tartalékkal. A tartalékok rendelkezésre állása az Eszköz-

menedzsment feladata. 

c.) Veszélyes anyagok szabadba kerülése 

A petrolkémiai technológiák zárt rendszerben mőködnek. Vannak ugyan nyitott részek (pl. a 

hőtıvízrendszer), de ezek nem tartalmaznak a környezetre és az emberre veszélyes anyagokat. 

A veszélyes anyagok csak üzemzavar esetén kerülhetnek a szabadba. Legnagyobb 

mennyiségben természetesen a szénhidrogének (CH) fordulnak elı a technológiában – ezek 

legnagyobb része nem minısül ugyan méregnek, de mindegyik fokozottan tőz- és robbanás-

veszélyes. Emiatt a CH szabadba kerülése üzemzavarnak minısül és azonnali intézkedéseket 

kell tenni a zavar elhárítására. A CH legtöbbször a csıkötéseknél (karimák tömítései) és a 

gépek tömszelencéin át kerül a szabadba. Súlyosabb esetekben csıtörések, tartályok repedése 
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is elıfordulhat. A CH gázok szivárgását többnyire gyorsan meg lehet szüntetni a karimák 

csavarjainak meghúzásával, de nem mindig vagyunk ilyen szerencsések. Ha gép 

tömszelencéje tömörtelen, akkor azt le kell állítani és át kell váltani. Ha a CH kiáramlása ilyen 

módokon nem szüntethetı meg, akkor az érintett csöszakaszt le kell választani és a benne lévı 

CH-t fáklyára le kell fúvatni. Ez gyakran járhat az üzem leállításával is. Fontos: nincs 

lehetıség a mérlegelésre, vagyis a gyárat CH-szivárgás vagy ömlés mellett nem szabad 

üzemben tartani! Elsı a biztonság – a többi szempont csak ezután következik.  

A CH szivárgását szaglással, vagy látással többnyire nem tudjuk érzékelni, mivel ezek 

többsége színtelen, szagtalan gáz. Az érzékelést segítik a telepített gázérzékelık, amelyek az 

alsó robbanási határ 20%-ának elérésekor vészjelzést adnak. Súlyosabb gázömlés esetén a 

beépített tőzvédelmi berendezések – gızfüggöny, vízfüggöny, vészleállítás, leszakaszolás, stb. 

– automatikusan mőködésbe lépnek. A tüzet, a robbanást és az ezekbıl származó katasztrófa-

helyzeteket mindenképpen meg kell akadályozni. Ha mégis tőz keletkezik, annak oltását – a 

Tőzoltóság azonnali értesítése mellett – haladéktalanul el kell kezdeni. Az üzemelı 

személyzet erre is ki van képezve. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a súlyos, nehéz 

helyzetekben mindig az elsı másodpercek (esetleg percek) reakciói, történései döntik el, hogy 

mik lesznek a következmények. Vagyis az üzemelı személyzet tapasztalata, lélekjelenléte a 

döntı a kritikus helyzetekben. Ugyanilyen fontos persze az is, hogy a védelmi, biztonsági 

berendezések kifogástalanul mőködjenek. Ez utóbbiakat, ill. azok mőködıképességét 

rendszeresen ellenırizni kell. Ez a HSE (HSE=Health Safety and Environment) szervezet és 

az üzemelık együttes feladata. A biztonság és a környezetvédelem kérdéseivel a következı 

alfejezet részletesen is foglalkozik. 

9.4. Biztonságtechnika, környezetvédelem 

A vegyipari üzemekben a legnagyobb veszélyt a tőz, a robbanás és a mérgezı közegek 

szabadba jutása jelentik. Ezért a gyár építése, üzemeltetése szempontjából alapvetı 

követelmény a gyár minden technológiai rendszerének tömörsége, szivárgásmentes állapota. 

Ez nemcsak a biztonságos üzemelés miatt fontos, hanem a környezet megóvása érdekében is. 

Utóbbi szempont értékelésénél mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a petrolkémiai 

technológiák zárt rendszerekben mőködnek, de a füstgázokkal, szennyvizekkel juthat ki káros 

anyag az emberi környezetbe. 

 A biztonsági berendezéseket általában az alábbi fıbb csoportokba lehet besorolni: 

a.) Túlnyomás elleni védelem 
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Normálisan, a gyár minden berendezése a technológiai kinetikai jellemzıi és szabályozó 

berendezései által behatárolt bizonyos üzemeltetési nyomás tartományban van üzemeltetve. 

A szabályozó szelepek, gépek meghibásodása, szolgáltatások kimaradása vagy technológiai 

zavarok miatt azonban nagyobb nyomás vagy vákuum alakulhat ki. Az üzemeltetési nyomás 

kisebb ingadozásai ellen az üzemeltetési nyomás és a mechanikai tervezési nyomás közötti 

tervezési ráhagyás véd. A nem megengedett túl magas nyomásértékek ellen, amelyek végül is 

az adott üzemrész károsodásához vezethetnek, különféle biztonsági berendezések vannak 

alkalmazva. A túlnyomás ellen védı biztonsági berendezéseket, azok meghibásodásának 

következménye alapján primér (elsıdleges) és szekunder (másodlagos) biztonsági 

berendezésként lehet csoportosítani. Elsıdleges biztonsági berendezések pl. a vészleállító 

rendszerek, a biztonsági szelepek és a hasadótárcsák. Másodlagos biztonsági berendezések pl. 

a visszacsapó szelepek, a fojtótárcsák és a reteszelı berendezések. 

A túlnyomás ellen védı berendezések úgy vannak tervezve, hogy a zárt térben lévı közegek 

nyomása ne haladjon meg egy meghatározott értéket. A túlnyomás ellen védı berendezések 

vázlatos leírása a következı pontokban történik. 

Általában feltételezett, hogy a blindek megfelelıen vannak beszerelve. Javasolt egy 

blindjegyzék vezetése, amelyben fel van tüntetve a blindek pillanatnyi állapota. 

A nyitva reteszelt (LO) vagy a zárva reteszelt (LC) szelepek úgy tekintettek, hogy azok a 

megfelelı helyzetben vannak. 

Hasonlóan, azon szakaszoló szelepek, amelyeknek normál üzemelés közben nyitva kell lenni, 

a gyár megfelelı technológiai egységének üzembe helyezése után, nyitott állapotban lévınek 

tekintettek (például a szivattyúk minimális áramlás vezetékeiben lévı szakaszoló szelepek, ha 

azoknak „normálisan zárva”, (NC) jelölése nincs). Ezen nyitott szakaszoló szelepek/tolózárak 

például hıtágulás vagy tőz esetén túlnyomás elleni védelmet biztosítanak. 

Különös figyelemmel kell lenni arra, hogy sem csıvezetéket, sem berendezést nem szabad 

bezárt állapotban folyadékkal feltöltve hagyni. Ha hıtágulás elleni biztonsági szelep vagy tőz 

esetén mőködı biztonsági szelep nincs rájuk telepítve, azokat azonnal le kell üríteni és 

nyomásmentesíteni. 

b.) Magas hımérséklet elleni védelem 

Részletes és mindenre kiterjedı vizsgálódás után a mechanikai tervezési hımérsékleteket a 

következı elvek alapján vannak meghatározva: 

- A tervezési maximum/minimum hımérséklet a gyár üzemelése közben, beleértve az 

indulást, leállást és az üzemzavarokat is, elıforduló legmagasabb/legalacsonyabb 
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hımérséklet. Az üzemelési hımérséklet felett (vagy alatt) ennek megfelelıen ráhagyást kell 

meghatározni és a hımérséklet szabályozás módját is ennek megfelelıen kell tervezni. 

- A maximális tervezési hımérsékletet úgy kell megválasztani, hogy ha a hımérséklet 

technológiai rendellenesség, üzemzavar, stb. miatt megemelkedik, az anyagában szélsıséges 

feszültségek ne alakuljanak ki. Rövid ideig fennálló körülményeket lehet figyelembe venni 

azon elfogadható esetekben, amikor a rendellenességek, üzemzavarok miatti szélsıséges 

hımérsékletek várhatóan csak rövid idıtartamig fognak fennállni. 

- A minimális tervezési nımérséklet megállapításánál az indítási, normál üzemelési, leállási, 

rendellenes technológiai körülmények, üzemzavarok, stb. vannak figyelembe véve. Különös 

figyelemmel volt kezelve a berendezések ridegtörési veszélyének csökkentése. 

Ha gazdaságossági szempontok miatt a berendezések passzív biztonságát tervezéssel nem 

lehet létrehozni, a szélsıséges hımérsékletek kialakulása ellen védı biztonsági rendszerek 

vannak létesítve. Ez nem minden esetben szükségszerően hımérséklet zavarjelzés vagy 

kapcsolás. Más zavarjelzések és kapcsolások is jelezhetik a szélsıséges hımérsékleteket, 

például „alacsony” szint zavarjelzés egy elpárologtatóban vagy egy hőtıközeg alacsony 

nyomás zavarjelzése. 

c.) Biztonsági rendszerek 

Több olyan technológiai jellegő kapcsolás (vészleállítás) van, amely biztonsági jellegő 

beavatkozást indít el. Ezen biztonsággal kapcsolatos rendszerek a védett berendezéseket 

biztonságos állapotba hozzák, vagy abban tartják. Ezen berendezésekkel kapcsolatban a 

kockázati tényezıik alapján speciális követelmények vannak. A biztonsággal kapcsolatos 

rendszer általában egy kapcsolási rendszer, amely érzékelıket, jelkezelı rendszert és egy 

végsı beavatkozó szabályozó eszközt (mőködtetést) foglal magába. Ezen rendszerek minden 

eleme, osztályba sorolásuk alapján, a P+I rajzokon SIL 1, SIL 2, SIL 3 azonosító betőkkel és 

számokkal van jelölve. A SIL A vészleállítási funkciók technológiai vészleállítási funkciók, 

amelyek egyszerősítési okokból vagy nagy fontosságuknál fogva vannak a biztonsági retesz 

rendszerbe integrálva.  

d.) A fáklyarendszer 

A fáklya rendszer az üzemelés és az üzemelési zavarok alkalmával lefúvatott közegek 

befogadó rendszere. Feladata, hogy befogadjon minden a szabályozó szelepek és/vagy a 

biztonsági szelepek által lefújt, leengedett éghetı gázt és folyadékot és azokat biztonságosan 

elégesse. Indulás és leállás, valamint üzemzavarok alatt a felesleges hulladék gázok a fáklyára 

fúvatódnak. A fáklya rendszer csıvezeték hálózata a leágazások végei felıl, az oxigénnel 

történı szennyezıdés és a levegı behatolás elkerülése, valamint a fáklyafej felé történı 
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állandó minimális gázáramlás fenntartása érdekében folyamatosan nitrogénnel van 

szellıztetve. A visszafelé történı áramlás veszélyének minimálisra csökkentése érdekében a 

fáklyatestbe egy molekulazár van telepítve. A fáklyarendszer úgy tudja fogadni a maximális 

lefújt gáz mennyiséget, hogy a biztonsági szelepek ellennyomása a megengedett értéket nem 

haladja meg. 

e.) Tőz és robbanás elleni védelem 

A gyárban elıforduló legtöbb gáz és folyadék gyúlékony. Amíg az ezen közegek oxigén 

jelenléte nélkül zárt berendezésben vannak a tőz vagy robbanás veszélye nem áll fenn. A 

veszély fennáll viszont akkor, amikor az éghetı gázok vagy folyadékok a szabadba kerülnek, 

vagy ha tömörtelenség vagy nyitott leürítı szelep, stb. miatt berendezésbe levegı kerül. Az 

éghetı gázok és gızök csak bizonyos koncentráció tartományban (gyulladási határértékek) 

gyulladnak be. 

Ha valamilyen veszélyes körülmények között éghetı folyadékok vagy gázok kerülnek a 

szabadba és robbanóképes elegy alakult ki, robbanás lehetısége nagy valószínőséggel fenn áll 

mivel a gyújtóforrás jelenlétének lehetıségét soha nem szabad kizárni. A fenti okok miatt a 

tőz és a robbanás veszély elkerülésével kapcsolatos elsıdleges feladat a tömörtelenségek 

megelızése és gyújtóforrások kizárása. A tőz és robbanás veszéllyel kapcsolatos 

mintavételeket megfelelı gondossággal kell elvégezni. 

A veszély nagysága miatt elmondható, hogy ez a rendszer a petrolkémiai üzemekben a 

legösszetettebb és egyben a legfontosabb is. A rendszernek az alábbi fıbb elemei, ill. al-

rendszerei vannak: 

- szénhidrogén-kiáramlások észlelése, ill. azok elleni intézkedések 

- gyújtóforrások kizárása 

- tőzvédelmi berendezések és tőzvédelem 

- intézkedések, teendık gázömlés és tőz esetén 

- automatikus kiszakaszoló és nyomásmentesítı rendszer (EBDS) 

Ezeknek a rendszereknek a mőködését, mőködtetését, a személyzet teendıit az üzem 

technológiai utasítása külön fejezetben írja le és szabályozza. 

f.) Személyi védelem 

A gyár területén jelenlévı személyeket a veszélyes közegektıl alapvetıen a gyár technológiai 

rendszerének megfelelı tömörségével lehet megvédeni. 

Általában feltételezett, hogy a külsı üzemeltetı személyzet védı ruházattal és felszereléssel 

megfelelıen el van látva. Ez magában foglalja, de nem csak erre korlátozódva, a biztonsági 

bakancsot, védısisakot, védıkesztyőt, védıszemüveget, a hosszú ujjú és szárú védıruházatot, 
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stb. További védelmi módszerekre (pld. szoros ruházat) lehet szükség, meleg folyadékokat 

vagy egyéb veszélyes közegeket tartalmazó berendezéseknél végzett munkáknál. Veszélyes 

közegekkel végzett munkáknál a személyek védelmével kapcsolatos intézkedésekrıl a 

vonatkozó biztonsági adatlapokról lehet információkat beszerezni. 

A személyzet zaj elleni védelmét a halláskárosodás veszélyes zónában tartózkodás 

korlátozásával és/vagy zaj ellen védı füldugók átmeneti alkalmazásával lehet biztosítani. 

Azon területeket ahol a zaj szintje a 85 dB(A) szintet meghaladja „Halláskárosodás veszélye” 

felirattal kell jelölni. Ezen területek azok, ahol általában személyek nem tartózkodnak és a 

nagygépek közelében lévı területek. 

Azon fontosabb berendezések tömörsége, amelyek olyan egészségre különösen veszélyes 

közegek magas koncentrációit tartalmazzák, mint a H2S, CO NH3, SO2, folyékony N2, 

folyékony H2 stb., hornyolt fémtömítések, spirál-tömítések, membrános tömszelencék vagy 

rugós terheléső tömszelencék alkalmazásával van fokozottan biztosítva. A kompresszoroknál 

és a szivattyúknál ezen célból záróközeg rendszerek vannak alkalmazva. 

A 65 °C hımérséklet felett üzemelı és a munkavégzési területeken elhelyezett készülékeket 

érintésvédelmi szigeteléssel kell ellátni. A technológiai területek és minden épület, a gyors 

elhagyás biztosítása érdekében vészkijárattal és menekülési útvonallal van ellátva. 

g.) Technológiai biztonsági szempontok 

A gyárban a veszélyhelyzetek kialakulásának elkerülése érdekében folyamatosan az alábbi 

intézkedéseket kell tenni: 

Indulás elıtti ellenırzés 

Az elsı indulás, a leállások utáni visszaindulások elıtt, még az egyes technológiai 

egységeknél is, legalább az alábbiakat kell ellenırizni: 

 A blindek és a reteszelt, lakatolt szelepek állapota. 

 A biztonsági berendezések, zavarjelzések, vészleállító rendszer (ESD) 

mőködıképes állapota. 

 Az egész gyár és az egyes technológiai rendszerek próbaüzemi adatai. 

 A mőszerezés vagy ESD funkciók hibás mőködése miatti leállások okainak 

és következményeinek megállapítása és megszüntetése. 

Fontos: Minden technológiai egység indításának alapkövetelménye, hogy az üzembe helyezés 

elıkészítési tevékenységek a 7. mellékletben leírt módon sikeresen befejezésre kerültek. Az 

egyes technológiai egységek indítási alapkövetelményei a 3.3 fejezetben találhatók meg. 

A gyár állapotának ellenırzése üzemelés közben 
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A gyár indulása közben és üzemelése alatt a mőszakos kezelık rendszeres bejárással 

ellenırizzék a gyár gépeinek, berendezéseinek állapotát. A tömörtelenségeket 

szemrevételezéssel, szaglással vagy ha szükséges, hordozható gázérzékelı mőszerekkel lehet 

észlelni, ellenırizni. A rendellenességeket folyamatosan meg kell vizsgálni és meg kell 

szüntetni. Ha ez nem lehetséges a gyár érintett részét vagy a teljes gyárat le kell állítani. A 

mőszerlevegı és a gızrendszerek tömörtelenségét is figyelni érdemes. 

A gyár üzemelése közbeni idınkénti rendszeres ellenırzését a kiadott ellenırzési lista szerint 

kell elvégezni. 

Ez az idınkénti ellenırzı gyár bejárás, többek között, az alábbiakat foglalja magába: 

 a kísérıfőtések ellenırzése, 

 a berendezések megfelelı jelölése, 

 a nyitva vagy zárva lakatolt szelepek helyes állapota, 

 a menekülési útvonalak szabad állapota. 

A biztonsági berendezések mőködésének ellenırzése 

A biztonsági berendezések mőködését rendszeres idıközönként ellenırizni kell. Ez az 

alábbiakat kell, hogy magában foglalja: 

 A biztonsági szelepek meghatározott idıközönkénti próbatermi ellenırzése 

(általában évente). Ha szükséges és elfogadható a rendszeresség eltérı is 

lehet. 

 A légtelenítık, lefúvatók és lángfogók ellenırzése, például a kompresszorok 

olajrendszereinél vagy a hangtompítóknál. 

 A biztonsági berendezések, zavarjelzések és egyéb reteszek mőködési 

próbája. 

Leállás utáni elvégzendı tevékenységek 

A gyár, a technológiai rendszerek, az egyes berendezések, csıvezetékek leállítása után, a 

leállás alatti és/vagy visszaindítás alatti zavarok, meghibásodások elkerülése érdekében 

minden szükséges intézkedést meg kell tenni. Ezen intézkedések általában, tehát nem teljes 

egészében a következıkbıl állnak: 

 A folyadékot tartalmazó csıvezetékek leürítése a hıtágulás, fagyás, 

tömörtelenség okozta károk megelızése érdekében. 

 A nyomás alatti csıvezetékek nyomásmentesítése a tőz és robbanás 

kockázatának csökkentése érdekében. 

 A korrózió veszélynek kitett berendezések mosatása, szellıztetése és 

inertizálása. 
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 A folyadékot tartalmazó és/vagy nyomás alatti berendezések bezárása utáni 

azonnali leürítése, különösen, ha azokat, a tőz- és robbanásveszélyes helyzet 

kialakulása ellen, külön biztonsági szelep nem védi. 

Rendszeres képzés 

Az üzemeltetı kezelıket és a karbantartó személyzetet rendszeres biztonságtechnikai 

oktatásban kell részesíteni. 

h.) Környezetvédelem 

Környezeti ártalmat okozhat a levegı, a víz vagy a talaj szennyezése és a zaj. A gyárban a 

környezet védelme érdekében a következı területeken vannak védelmi intézkedések: 

 levegı-tisztaság védelem 

 víz- és talajszennyezés elleni védelem 

 hulladékanyag csökkentés 

 zajcsökkentés. 

A környezetbe kibocsátható anyagok mennyiségét szigorú törvényi elıírások szabályozzák. 

Az elıírt határértékek túllépése esetén a technológiát üzemelı vállalatoknak bírságot kell 

fizetniük – súlyosabb esetekben a hatóságok az üzemet be is zárathatják. Meg kell jegyezni, 

hogy a Magyarországon mőködı technológiák (MOL, TVK, BC) megfelelnek a legszigorúbb 

környezetvédelmi követelményeknek is. A megengedett határértékek átlépése nagyon ritkán, 

súlyosabb üzemzavarok esetén fordulhat elı. 

10. Fejezet: Gazdasági kérdések 

A világgazdaság jelenlegi mőködési rendszerében ma már nem képzelhetı el semmilyen 

technológiai folyamat tervezése, irányítása a gazdasági szempontok értékelése, figyelembe 

vétele nélkül. Magyarországon, az 1990 elıtti, un. szocialista tervgazdálkodásban elsısorban 

az adott termékek mennyisége (és idınként a minısége – fıleg, ha exportra gyártották) volt a 

legfontosabb szempont. A mai értékelési rendszer ennél jóval komplexebb: természetesen 

megmaradtak a mennyiségi mutatók is, de ennél jóval fontosabb az, hogyan lehet az adott 

terméket minél kisebb ráfordítással és minél magasabb profit elérésével elıállítani. 

A rövid- (éves), közép- (2-3 éves) és hosszú-távú (stratégiai) pénzügyi tervezések a mai 

gazdaságnak is alapvetı elemei. Az ipari technológiai folyamatokhoz tartozó tervezési 

munkát ma már szinte mindenhol tervezı-modellek segítségével végzik – átlagos emberi 

aggyal nem is lehetne ezeket a bonyolult rendszereket átlátni. A tervezés alapvetı elemei a 

tervezési sarokpontok, amit szakmai nyelven premisszáknak neveznek. Ezek alapvetıen 

három csoportba sorolhatók: vannak technológiai, mennyiségi-minıségi és pénzügyi 
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premisszák. A technológiaiak azt jelentik, hogy a meglévı technológiai eszközök, 

berendezések az adott tervezési idıszak milyen hányadában fognak rendelkezésre állni (pl. 

van-e tervezve hosszabb idejő nagyjavítás, tervezve van-e valamelyik üzemrész bezárása, 

stb.). A mennyiségi-minıségi sarokpontok azt jelentik, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel 

milyen minıségő és mennyiségő alapanyagokból milyen minıségő és mennyiségő terméket-

termékeket tervezünk elıállítani. A minıség és a mennyiség összefüggése szoros: gyengébb 

minıségő alapanyagból általában nem lehet ugyanazt a mennyiségő és minıségő terméket 

elıállítani. A pénzügyi premisszák skálája az elızı kettınél jóval szélesebb: itt nemcsak az 

alapanyagok és termékek árát kell tervezni, hanem a nemzetközi valuta-árfolyamokat is. Sıt, 

számolni kell a várható természetes (a kereslet-kínálat viszonyán alapuló) és mesterséges 

(manipulált) piaci mozgásokkal is. 

A fent leírtakból jól látható, hogy a tervezés – még éves szinten sem – tartozik az egyszerő 

gazdasági feladatok közé. Különösen nem, ha figyelembe vesszük azt is, hogy a piac 

szabályzó hatása nem érvényesül sem az alapvetı energiahordozók árainak esetében, sem a 

globális és regionális monopóliumok esetében. Az elıbbinél azért, mert az alapvetı energia-

hordozók árait elsısorban az azokat birtoklók határozzák meg; az utóbbinál azért, mert a 

monopolhelyzetben lévıknek nem kell versenyezniük a piacon.  

A 22. ábrán a világ vegyiparának termelése látható földrajzi térségek szerinti megoszlásban. 

Az ábra jól mutatja, hogy az EU, az USA és Ázsia (Japánnal együtt) nagyjából ugyanolyan 

arányban (kb. 30%) részesül a vegyipar termelésébıl. A világ vegyiparának termelése 

egyébként 2008-ban elérte a 3000 milliárd amerikai dollár értéket. 

A 2009-es év annyi változást hozott, hogy az ázsiai arány 30% fölé emelkedett és megelızte 

az USA-t és az EU-t is. A világgazdaság átrendezıdésével egyidejőleg tehát zajlik a vegyipar 

átrendezıdése is – mind szerkezetileg, mind földrajzilag. Az elıbbi azt jelenti, hogy a döntı 

részben kıolajra és földgázra épülı vegyipar ma már intenzívebben keres alternatív 

alapanyag- és energia-forrásokat; az utóbbi pedig azt, hogy a gazdaságilag fejlettebb térségek 

(USA, EU) kezdik elveszíteni vezetı szerepüket – helyüket fokozatosan a nagyon gyorsan 

fejlıdı ázsiai országok (Kína, India) és késıbb csatlakozva Oroszország fogják átvenni. Az 

átrendezıdés fı okai elsısorban a nyugati világ konzervatív és sokszor spekulatív gazdasági 

rendszere, valamint az ázsiainál jóval magasabb termelési költségek. 

A vegyiparon belül elsısorban a petrolkémiára jellemzı az, hogy mind az alapanyag-, mind 

az energia-ellátás szempontjából szénhidrogén-függı, vagyis az olaj és gáziparra 

támaszkodik. Ez rövidtávon aligha fog változni – hosszú távon is csak igen kevés alternatív 

forrás (pl. a nukleáris energia) lehet versenyképes vele; az is csak az energia-ellátás terén. 
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A petrolkémiai üzleti tevékenység egyik legfontosabb jellemzıje a jövedelmezıség 

ciklikussága. Ez azt jelenti, hogy az alapanyagok árainak hullámzását – némi fáziskéséssel – 

követik a termékek árai. Így fordulhat elı az, hogy ha az alapanyagok árai még magasak és a 

termékeké még alacsony, a jövedelmezıség minimális, sıt veszteség is keletkezhet. 

A 60. ábra ezt a ciklikusságot, és ennek visszásságait szemlélteti. Különösen az utóbbi 

évtized keserő tapasztalataiból okulva a petrolkémiai üzletágak tulajdonosai mára már 

megtanulták: soha nem a remélt trendek érvényesülnek, hanem a ciklikusság. Az persze 

változó, hogy mekkora ezeknek a hullámoknak a hossza, magassága és a mélysége. 

Európában ennek megfelelıen az utóbbi évtizedben igen kevés új petrolkémiai üzem létesült. 

Annál több épült viszont Ázsiában és a Közel-Keleten. Az elıbbiek saját térségüket akarják 

elsısorban ellátni (az eddigi import helyett), az utóbbiak pedig fıként az európai piacokat 

célozták meg. Ebbıl már középtávon is az európai termelések arányának csökkenése várható. 

Az európaiak helyzetét várhatóan tovább fogja rontani a széndioxid-kibocsátásra 2013-tól 

kivetni szándékozott különadó, amit a szakemberek cap-and-trade rendszernek neveznek. Ez 

azt jelenti, hogy a kibocsátott CO2 egy részére szabadon hozzáférhetı kvóták lesznek, de a 

nagyobb részre jutó kvótákat a piacon meg kell vásárolni. A 61. ábrán a világ vegyipara 

termelésének régiók szerinti megoszlása látható. 

 

60. ábra: A petrolkémia ciklikussága 
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61. ábra: A világ vegyipara termelésének megoszlása régiók szerint 

 

10.1. A petrolkémia helye, szerepe az európai- és a világgazdaságban 

A petrolkémia ma már miden kétséget kizáróan a vegyipar egyik vezetı ágazata, de szerepe a 

teljes ipari skálán is igen jelentıs. Bár egyre gyakrabban sugallják (elsısorban a média), hogy 

a jövıbeni életünket el kell tudnunk képzelni mőanyagok nélkül, a fogyasztási trendek nem 

erre utalnak. (A jegyzet szerzıje természetesen nem kíván személyesen állást foglalni az ilyen 

jellegő vitákban, de javaslatokkal fog szolgálni a problémák megoldására).  

A 62. ábra nagyon szemléletesen mutatja a mőanyag-termékek fogyasztásának alakulását az 

50-es évek közepétıl napjainkig. Bár a görbe csak 2006-ig mutatja a trendet, de 2008-ban is 

hasonló csökkenés mutatkozott, mint a jelölt két olajválság idején. 2009 2. felétıl a fogyasztás 

trendje szinte ugyanolyan ütemben indult ismét felfelé. A különbség csupán annyi, hogy a 

fejlıdı országok fogyasztása kezdett el nagyobb ütemben növekedni, az EU és az USA pedig 

csak enyhén növelte a mőanyagok fogyasztását a pénzügyi válságot követıen. Egyes 

gazdasági elemzık szerint még az eddigieknél is meredekebb emelkedés várható, mivel Kína 

és India igen nagy létszámú lakossága csak most kezdte igazán felhasználni a mőanyagokat. 

Kérdés csupán az, hogy az ı fogyasztási szintjük milyen ütemben fogja elérni az európai vagy 

az amerikai szintet. 

Ma a világon évente összesen 900 millió tonna szerves vegyipari terméket gyártanak. Ennek 

90%-át (810 millió tonnát) az un. „alap hetes” (Basic seven) alapanyag-csoportból állítják elı, 
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melyek a következık (növekvı sorrendben): metán, xilol, toluol, C4-olefinek, benzol, 

propilén és etilén. Ezért is igaz az a fenti állítás, hogy a petrolkémia a vegyipar (és túlzás 

nélkül az egész ipari termelési struktúra) egyik legfontosabb ágazata. 

Ha figyelembe vesszük, hogy az olefingyártás során ezen termékek mindegyike keletkezik (az 

alapanyag minıségétıl függıen, változó arányban), akkor könnyen belátható az is, hogy az 

olefingyárak (régebben csak etiléngyáraknak hívták ezeket) a vegyipar kulcsfontosságú 

létesítményei. Teljesítményük ezért gazdasági szempontból is meghatározó az egész 

petrolkémiai értékláncot tekintve. 

 

62. ábra: A világ mőanyag-fogyasztásának alakulása 

 
A petrolkémia a szénhidrogének és származékaik (döntı részben a kıolajból és földgázból 

eredı) kémiai úton, ipari méretekben történı feldolgozását jelenti. Errıl már a jegyzet elején 

is szó esett. Az, hogy ez gazdasági szempontból mit jelent, azt jól szemlélteti a következı, 63. 

ábra: 
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63. ábra: A petrolkémiai értéklánc alapjai 

 
Látható, hogy egy hordó olajból lehet annyi benzint gyártani, hogy autózhatunk vele 650 

mérföldet és kereshetünk az üzleten kb. 70 dollárt. A másik út az, hogy a 19 gallon benzint 

petrolkémiai alapanyagként használjuk fel, vagyis krakkoljuk egy olefingyárban. A keletkezı 

termékeket természetesen végig kell vinni az egész petrolkémiai értékláncon, hogy a 

fogyasztók által felhasználható termékeket készítsünk belılük. A termékek skálája igen széles 

– az ábra csak egy igen kis részüket képes megmutatni. Viszont, az új beruházásokért, 

technológiákért cserébe 2000 dollár profitra tehetünk szert.  

A petrolkémia - mint üzletág - jövedelmezısége periódikusan változik. Ez azt jelenti, hogy 

bizonyos idıszakokban nagyon magas a jövedelmezısége (egy tonna alapanyagból, ami 500-

600 USD/t-ba kerül, kb. ugyanennyi profitra lehet szert tenni), máskor viszont a 

jövedelmezıség alig kerül a nulla fölé. Ennek az oka az, hogy a kıolaj árát a kitermelést 

tulajdonlók mindig igyekeznek emelni, ill. magasan tartani. Ha azonban a kereslet 

(fogyasztás) a magas árak miatt csökken, akkor csökkenni kezd a profit is, így az árak lefelé 

kezdenek mozogni. A kıolaj árát szinte azonnal követik a pirolízis-alapanyagok is (vegyipari 

benzin, gázolaj), majd némi késéssel a monomerek (etilén, propilén, butadién) árai is. A 

polimerek (PE, PP, PVC, mőgumik, stb.) árai viszont ennél jóval késıbb kezdenek emelkedni, 

mert a felhasználók ezekbıl jelentısebb mennyiségeket is tudnak készleten tartani – ezért az 
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ár nem változik, „amíg a készlet tart”. Ebbıl is jól látható, hogy ha az alapanyagok árai már 

magasan vannak, a mőanyag késztermékek árai viszont még alacsonyabban, akkor a 

petrolkémiai termelık hullámvölgybe kerülnek. Fordított helyzetben viszont pótolhatják az 

ilyenkor elvesztett profitot. 

A jelenség ellen a gyártók úgy védekeznek, hogy szélesítik a termékskálát és mélyítik a 

termékek feldolgozottsági fokát. A következı ábra jól mutatja az etilén (ami az 

olefingyártásnak csak az egyik terméke) feldolgozási lehetıségeink széles skáláját. Hasonlóan 

sok lehetıség rejlik a propilén, vagy a butadién (vagy akár a pirolízis-benzinek) 

feldolgozásában is. 

 

64. ábra: Az etilénbıl elıállítható petrolkémiai termékek 

 
A 64. ábráról leolvasható, hogy az etilénbıl lehet polietiléneket gyártani (többnyire ez is a fı 

irány), de lehet PVC-t és sok minden mást is, egészen a szintetikus kenıanyagokig. Ez azt 

jelenti, hogy a gyártóknak lehetıségük van „több lábon is állni”, hogy stabilabbá tegyék a 

jövedelmezıséget. Természetesen ezt elsısorban azok a nagyobb cégek tehetik meg, akiknek 

van elég pénzük a több irányú fejlesztésekre.  

Az adott gazdasági körülmények között normálisnak nevezhetı piaci mőködés mellett a 

petrolkémia jövedelmezıségét is befolyásolják a piaci manipulációk és az ezek következtében 

kialakuló gazdasági krízishelyzetek. A közelmúlt gazdasági válságát kirobbantó irracionális 

banki tevékenység negatívan befolyásolta a petrolkémia helyzetét is. A hatás legerısebben az 
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autóiparban használt mőanyagok termelését (SBR = Styrene-Butadiene Robber = sztírol-

butadién alapú mőgumik, valamint az autógyártáshoz használt más speciális mőanyagok) 

érintette, mert a válság miatt az autók iránti kereslet drasztikusan lecsökkent. (Megjegyzés: a 

szerzı azt érti irracionális banki tevékenység alatt, hogy a pénzügyi befektetések területén – 

amelyeket jellegüknél fogva is elsısorban a bankok eszközölnek, ill. támogatnak – az olyan 

befektetések kerültek túlsúlyba, amelyekkel ugyan lehetett akár 200-300%-os profitot is 

elérni, valós gazdasági teljesítmény nem volt mögöttük. Jellemzı példa erre az ingatlanpiaci 

befektetések és a kapcsolódó manipulációk. Hosszú távon az ilyen tevékenység 

szükségszerően vezet el a gazdasági krízishelyzetekhez. Ugyanis a piacon a kereslet-kínálat 

egyensúlyát csak valós gazdasági teljesítményekre alapozva lehet fenntartani. A szerzı ebben 

a témában megfogalmazott magánvéleményét természetesen sok gazdasági elemzés is 

alátámasztja.)  

10.2. A petrolkémia jövıje 

A különbözı típusú és érdekeltségő gazdasági elemzık véleménye ebben a kérdésben nagyon 

sok ponton eltérı. Abban egyetértés van, hogy a petrolkémia jövıje a világ mőanyag-

fogyasztásának alakulásától függ, és talán abban is, hogy a fogyasztás szerkezete a 

jelenlegihez képest jelentısen át fog alakulni. Ez utóbbi azt jelenti, hogy Európa, majd késıbb 

az USA fogyasztása csökkenni fog, Ázsiában (elsısorban Kínában és Indiában) és 

Oroszországban viszont komoly fogyasztás-növekedés várható. Ennek több oka is van: az 

utóbb említett országokban a mőanyagok felhasználásának szintje az elıbbiekhez viszonyítva 

igen alacsony; ennélfogva a növekedés elırejelzése logikus. A másik ok az, hogy a most 

fejlıdı térségekben a termelési költségek (szállítás, adók, munkaerı) lényegesen 

alacsonyabbak – emiatt a petrolkémiai termelés itt fog fejlıdni, nem pedig ott, ahol ezek a 

költségek magasak. A jelenlegi helyzetben még az is elképzelhetı, hogy az európai termelés 

egy része is „át fog költözni” Ázsiába, vagy a Közel-Keletre. Ez nem azt jelenti, hogy a 

gyárakat elszállítják, hanem azt, hogy bezárják és az említett helyeken újakat, hatékonyabban 

termelıket építenek helyettük. Természetesen joggal vetıdik fel a kérdés, hogy miért fog 

megállni Európában és az USA-ban a fejlıdés (már ha tényleg meg fog állni, mert ez egyelıre 

csak prognózis), és miért fog gyorsan fejlıdni, ill. már fejlıdik is Ázsia és a Közel-Kelet? A 

mozgatóerı ugyan mindenütt a pénz, ill. a profit, de a helyzetek merıben mások. A 

legegyszerőbb eset a Közel-Kelet, ahol most értek el a társadalmi fejlıdésnek arra a szintjére, 

hogy a rendelkezésükre álló rengeteg olajat ne csak egyszerően eladják, hanem tovább 

feldolgozva nagyobb profitot érjenek el belıle.  
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Megint más Kína esete, ahol a „glasznoszty” ideje még nem jött el, de a „peresztrojka” 

gızerıvel folyik. Ez alatt azt kell érteni, hogy a szigorúan szabályozott gazdaságból a profitot 

nem lehet mindenféle csatornákon és ürüggyel kivenni, hanem visszaforgatják a gazdaságba, 

ahol további fejlıdést eredményez. Az ottani kommunista gazdasági szabályzás nem azt 

jelenti, hogy mindent el kell utasítani, ami nyugati, hanem éppen az ellenkezıjét: meg kell 

venni, meg kell csinálni (akár lemásolva, mindenféle jogdíjak fizetése nélkül…) és a maguk 

hasznára fordítani. Emellett nem jelentéktelen az a tény sem, hogy Kínának van a világon a 

legjelentısebb valuta-tartaléka, ami mintegy 2000 milliárd USA dollárt tesz ki. 

India esete megint más: itt az igen erıs magántıke – szövetségekben és állami koordinálással 

- kér magának egyre nagyobb részt a világpiacon. Magyarul mindent felvásárolnak, ami 

jövedelmezı (vagy az lehet) és amihez hozzáférnek. A profitot pedig hazaviszik és otthon 

újból befektetik. Mindkét országnak van még két további elınye: szakmailag és üzletileg igen 

felkészültek és igen erıs a kötıdésük a saját országukhoz és kultúrájukhoz (ami egy nyugati 

világpolgárról ma már nem mindig mondható el). Ez utóbbi azért elıny, mert a saját érdekeik 

fölé (esetleg mellé) helyezik az országuk érdekeit az üzleti tevékenységük során is.  

Ismert dolog az, hogy nemcsak a kínai és az indiai, hanem az arab kultúrára is jellemzı a 

vallási és kulturális hagyományokhoz való erıs kötıdés. Ez pedig tovább erısíti a közel-keleti 

országok helyzetét a változó gazdasági „világrendben”. 

Európa és az USA gazdasága viszont tele van ellentmondásokkal. Ezek között az egyik 

legnagyobb az, hogy a közös érdekeket nem vagyunk képesek idıben felismerni; ha pedig fel 

is ismerünk néhányat közülük, nem tudjuk érvényre juttatni. Ennek oka az, hogy a II. 

Világháború után fokozatosan és egyre nagyobb teret nyert az egyéni érdekek 

sérthetetlenségén alapuló társadalom eszméje, ami a gazdaságban is az érdekek folytonos 

ütközéséhez, az érintettek állandó harcához vezetett. Ebben a harcban a gazdaság igen sok 

fontos szereplıje elhullott, sok területen csak a legerısebbek, legnagyobbak tudtak talpon 

maradni. A kisebb vállalatok a petrolkémiában (és egyáltalán az iparban) nagyon nehezen 

tudják pozícióikat megtartani. Nagyobb az esélyük azoknak, amelyek kıolaj-finomítókkal 

integráltan mőködnek, mert a finomítók által termelt frakciókat (benzin, gázolaj, gázok) 

közvetlenül fel tudják dolgozni, ami által a finomító is rugalmasabban tudja igazítani a 

termékei skáláját és a kapacitását. 

A petrolkémia történetében a 2013-2014-es idıszak várhatóan komoly fordulatokat fog hozni. 

Ezt az állítást elsısorban arra lehet alapozni, hogy 2013-tól indul a széndioxid-kibocsátással 

kapcsolatos, un. III. kereskedelmi idıszak, amikor a kibocsátást lefedezı (engedélyezı) 

kvótáknak már csak egy része lesz szabadon elérhetı. A többit a piacon kell megvenni, az 
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éppen aktuális áron. Gazdasági elemzık a kvóták árát 30 EUR/t-ra becsülik, ami a termelési 

költségek jelentıs növekedését fogja eredményezni. A probléma az, hogy az éles piaci 

verseny miatt ezeket a költségeket nem lehet a fogyasztókra áthárítani. Ennek egyenes 

következménye az, hogy a kisebb és/vagy kevésbé hatékony gyártók jövedelmezısége 

csökkenni fog, vagy éppen veszteségessé válnak. Veszteséggel pedig nem kell termelni, 

vagyis meg kell szüntetni a termelést. A következı ábra a 2013-tól bevezetésre kerülı 

kvótarendszer fıbb elemeit tartalmazza. (Megjegyzés: 2010 végén az EU Parlament még nem 

döntött a bevezetésrıl, de a javaslat már elkészült. A döntés 2011 elején várható és változások 

még lehetnek a 65. ábrán látott rendszerben.) 

 

65. ábra: A CO2-kvótarendszer elosztásának tervezete 

A kiosztott szabad kvóták mennyisége 2013-tól 2020-ig évente 1,74%-kal csökkenni fog. Az 

energiatermelık nem fognak kapni egyetlen szabad kvótát sem. A költségeik emiatti 

növekedésének hányadát (is) várhatóan a fogyasztókra fogják áthárítani, vagyis emiatt is 

számítani kell a termelési költségek növekedésére. Elemzık szerint a most csak az EU-ban 

bevezetni tervezett rendszer 2020 utáni fennmaradása attól függ, hogy a többi kontinensen 

lévı országok csatlakoznak-e hozzá. Erre vonatkozóan jelenleg csak jósolni lehetne, ami 

pedig nem tartozik a petrolkémia tárgykörébe… 

A következı, 66. ábra a széndioxid-kibocsátás iparágankénti megoszlását mutatja. Jól látható 

az energia-szektor „fölénye” és az is, hogy a petrolkémia részesedése igen kicsi. 
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A piaci verseny élezıdése mellett azonban több pozitív dolog is várható a jövıben: egyrészt 

várhatóan szélesedni fog a petrolkémiai termékek skálája, másrészt fokozatosan megindul 

majd a megújuló energiaforrások használatára való áttérés a petrolkémiában is. 

 

66. ábra: A CO2-emisszió megoszlása iparáganként 

Az elıbbi újfajta mőanyagok (szintetikus anyagok) bevezetését jelenti, az utóbbi pedig olyan 

főtıanyagok használatának bevezetését (pl. hidrogéndús metán), amiknek a fajlagos 

széndioxid-kibocsátása kisebb. 
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Utószó 

 

A mai gyorsan változó, sokszínő világunkban nagyon sok dolog nem végleges, csak átmeneti. 

Különösen jellemzı ez az ismertetett petrolkémiai eljárásokra. Ezek átalakítása, módosítása, 

finomítása folyamatosan zajlik. Nagyon fontos azonban látni azt, hogy a módosítások 

következtében az alapvetı összefüggések nem fognak változni. Ahogyan az élet más 

területein, a petrolkémiában is mindig lesznek olyan fix pontok, amibıl kiindulva – és csak 

azok ismeretében – lehet a változtatásokat véghezvinni. Sokan gondolják pl. azt, hogy a 

jövıben szénbıl is fogunk szénhidrogén-származékokat elıállítani (erre a múltban is volt 

példa!), ha fogyóban lesz a kıolaj-készletünk, de a szén akkor is ott lesz a molekulákban. 

Legfeljebb kapcsolunk hozzá némi hidrogént.  

A szerzı – és reményei szerint az utódai is – folyamatosan aktualizálni fogja a jegyzetet az 

ismert változásokat követve, ami eredményezhet akár évenkénti új kiadásokat is. A 

módosításokat, bıvítéseket külön is fogjuk jelölni. 
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