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BEVEZETÉS

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

anyagtudomány,

energiatermelés,

környezetvédelem,

stb.),

amelyek

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

a Jegyzet tartalmazhatja a térség legkorszerőbb szervetlen kémiai vonatkozású

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

Seres András gyárvetetınek,

-

Szabó Csaba technológiai vezetınek,

-

Vattay Balázs ammónia üzemvezetınek,

-

Kormos Imre vízüzem vezetınek,

-

Gömze Andreas technológiai vezetınek;

• a Linde Gas részérıl:
-

Farkas Lajos mőszaki vezetınek;

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

A KÉMIAI TECHNOLÓGIA ALAPJAI

1.1.

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

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

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

az egyre újuló elıállítási módszereket (fizika, kémia)

-

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

-

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

1.2.

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

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

E

téma

is

szorosan

kapcsolódik

a

technológiai

alapismeretekhez.

Azonban

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

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

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

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

egyszerő koncentrikus kettıs csöves, vagy csıköteges berendezések

-

kettısfalú készülékek, az ún. duplikátorok

-

regenerátor kamrák

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

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

értékes komponens kinyerése: pl. cukor kinyerése cukorrépából

-

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

-

komponens bejuttatása a rendszerbe: pl. agglomerátum képzése.

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

szempontból

készülékeknek,

illetve

reaktoroknak

nevezzük

az

olyan

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

vegyipari

technológiák,

gyártási

eljárások

bizonyos

vegyipari

mőveletek

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

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

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

-

Az elegy felmelegítése 80 °C-ra (2),

-

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

-

Az elegy lehőtése (4),

-

A C melléktermék elválasztása a D fıterméktıl (5).

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

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

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

1.5. ábra: Egyenáram elve
-

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

1.6. ábra: Ellenáram elve
-

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

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

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

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

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

megkülönböztetünk

végtermékeket,

nyerstermékeket

és

félgyártmányokat

vagy

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

gyártási

folyamatok

során

nyert

termékeknek

rendelkezniük

kell

bizonyos

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

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

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

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

-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

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

Alkalmazzák metallurgiai és más típusú kemencék főtésére, az ércek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. ábra: A kontakt kénsavgyártás elvi folyamatábrája
Technológiai folyamatábra
Üzemtervezés és üzemvezetés során, valamint a magasabb színvonalú technológiai
szakkönyvekben a gyártásmenet és a technológiai séma helyett vagy mellett, a technológiai
folyamatábrákat használják, amelyek magukban foglalják az alkalmazott berendezés minden
készülékét és gépezetét. Ezeket úgy tüntetik fel, hogy a valóságos alakjuk és mőködésük vázlatosan
kifejezésre jusson a rajzban lehetıleg lépték- és szinthelyesen, feltüntetve a be- és kilépı áramok

35

valamennyi szükséges fizikai, kémiai és mennyiségi adatait. Tartalmazza a fı folyamat csıvezeték
kapcsolását, de mellızi a teljes, összefüggı csıvezeték kapcsolásokat.
Gyártási folyamatábra
A technológiai folyamatábránál is részletesebb, a gyártervezési gyakorlatban használt ábra.
Itt külön-külön teljes részletességő ábrákat adnak meg, pl. a csıvezetékrıl, gızhálózatról,
vízhálózatról, energiaellátásról, mőszerezésrıl, stb.
2.2.

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

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

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

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

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

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

segítségükkel meghatározható többek között:
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-

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

-

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

-

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

ahol:

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

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

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

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

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

állandó

az

összetevők

parciális

rendszerek esetében az

nyomásainak

a

függvényében

is

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

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

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

rendszer

szabadentalpiának

rendezetlenségének
(G)

nevezzük,

mértékét

ami

a

fejezi

ki).

rendszerből

Ezt

a

kinyerhető

különbséget
maximális

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

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

A kémiai reakciók egyensúlyi állandója szoros összefüggésben áll a standard

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

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

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

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

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

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

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

vonhatók

le

a

folyamat

technológiai

léptékű

megvalósítására

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

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

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

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

541,8 KJ.

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

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

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

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

ahol
-

v a kémiai reakció sebessége,

-

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

-

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

-

A és B a reagáló anyagok koncentrációja.

-

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

kémiai

reakciók

kinetikájának

tanulmányozása

során

rendszerint

a

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

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

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

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

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

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

Vegyük az alábbi általános reakciót, ahol A és B a

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

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

A katalitikus folyamatok energiafogyasztása tehát minden esetben kisebb, mint a nem katalitikus
kémiai reakcióké. A fenti példa azt az esetet tartalmazta, amikor a katalizátor kinyerhetı a
reakcióelegybıl, de hasonló mechanizmus szerint fejti ki a katalizátor hatását akkor, ha az beépül a
reakciótermékbe.
A szénsav képzıdésének enzimmel katalizált példáján keresztül a 2.6. ábrán is jól látható a
katalizátor mőködési elve, ahol pl. valamely biológiai (enzim) katalizátor alkalmazásával a kémiai
reakció aktiválási energiagátja jelentısen csökkenthetı, ezáltal a kémiai reakció sebessége
növelhetı.
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2.6. ábra: A CO2 + H2O ⇌ H2CO3 egyensúlyi reakció aktiválási energia-gátjának csökkentése
enzim katalizátor jelenlétében
Attól függıen, hogy az alkalmazott katalizátor azonos-, vagy különbözı fázist képez a
vizsgált rendszerben megkülönböztetünk homogén-, heterogén és mikro-heterogén katalízist:
-

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

-

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

-

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

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

promotoroknak

nevezzük.

Ha

az

előállítás

során

több,

egymással

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

52

mellékreakciókkal szemben. Például az etil-alkohol bomlása 400 °C-on lehet dehidratáció

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

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

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

-

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

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

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

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

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

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

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

-

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

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

ipar,

víztisztítás,

korrózióvédelem,

hulladékok

kezelése,

környezetvédelem,

textilipar/papíripar, stb.
A kémiai technológia az ipari termelés szerves részét képezi, célja az aktuális emberi
szükségletek kielégítésére alkalmas, közvetlenül felhasználható végtermékek (pl. gyógyszerek,
motorhajtóanyagok, kenıanyagok, mőanyagáruk, mőszálak, színezékek, háztartási kemikáliák,
mőtrágyák, növényvédı szerek, elektronikai anyagok, robbanószerek, stb.) elıállítása a
természetben megtalálható nyersanyagforrások átalakításával.
Ez a folyamat általában nem egy lépésben történik, hanem a legtöbb esetben elıször a természetes
nyersanyagból, vagy (napjainkban egyre jelentısebb mértékben) újrahasznosított hulladékból
vegyipari alapanyagokat állítanak elı. Egyes vélemények szerint a vegyipari alapanyagok – azaz a
nagy mennyiségben gyártott, önmagukban nem, csak más termékek kiindulási anyagaként
használatos komponensek- száma 20 alatt van. Szervetlen kémiai részrıl ide tartozik például a
kénsav, az ammónia, a salétromsav, a klór, a nátrium-hidroxid és mások. A szerves kémiai ipar
fontosabb alapanyagai a kıolaj nyerspárlatok (benzin, gázolaj), az etilén, propilén, butének, a
butadién, az acetilén, a BTEX-aromások (benzol, toluol, etil-benzol, xilolok), a szintézisgázok, a
metanol, az etanol, kıszénkátrány, stb. Az alapanyagokat átmeneti termékké (intermedierekké)
alakítják át, ezek számát 300 körülire becsülhetjük. Ide sorolható pl. a formaldehid, karbamid,
ecetsav, etilén-oxid, etil-benzol, fenol, aceton, anilin, akril-nitril, stb. Majd az átmeneti termékekbıl
alakítják ki (sok esetben igen bonyolult reakciósorozat eredményeként) a vegyipar végtermékeit. Az
Európai Unió piacán 2004-ben 100000 különbözı vegyi anyagot regisztrálnak, melyek száma az
inenzív kutatási-fejlesztési eredményeknek köszönhetıen tovább növekszik. Feltétlenül meg kell
említenünk azonban, hogy ezek mellett hozzávetılegesen 900000-1000000 kémiailag különbözı
komponens képzıdik melléktermékként, hulladékként, vagy lebomlási vegyületként (metabolit). Ez
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a szám elég tekintélyes, ráadásul sok komponens környezeti- és egészségügyi vonzatait sem
ismerjük pontosan.
A legfontosabb nyersanyagforrásból kiinduló vegyipari termékeket - az alkalmazott
technológiai folyamatok és a legfontosabb vegyipari intermedierek feltüntetésével- a 2-1, 2-2, 2-3,
2-4, 2-5 táblázatok mutatják be (a teljesség igénye nélkül).
2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 táblázat: A legfontosabb nyersanyagforrásból kiinduló vegyipari termékek (a
technológiai folyamatok és a legfontosabb vegyipari intermedierek feltüntetésével)
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Magyarországon a vegyipar termelésének közel 30%-át a kıolaj-feldolgozás (és a
kokszgyártás), 16%-át a gyógyszeripar, illetve a petrolkémiai ipar (mőanyag alapanyaggyártás),
14%-át pedig a mőanyag késztermékek gyártása adja. A további fontos hazai vegyipari termékek
közé a mőtrágyák, a növényvédı szerek, a gumitermékek, a festékek, a vegyi szálak, az ipari gázok
és az egyéb vegyi áruk tartoznak. A magyar petrolkémiai ipart lényegében három nagyvállalat, a
MOL, a TVK és a BorsodChem alkotja. A három cég szoros technológiai és üzleti kapcsolatban áll
egymással [9].
57

3.

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

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

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

-

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

-

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

-

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

betartani.

Paraméterek:

hımérséklet,

nyomás,

térfogat,

sőrőség,

pH,

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

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

-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

A termék minıségének javítását és új termékek bevezetését ma már megköveteli a hazai- és
nemzetközi piaci verseny és a társadalmi fejlıdés.

60

3.1.3. A kémiai technológia fejlıdésirányai
A fenti törvényszerőségek figyelembevételével a kémiai technológia fejlıdésirányai az alábbi
területekre terjednek ki:
-

Készülékméretek optimalizálása,

-

Hımérséklet- és nyomáshatárok szélesítése,

-

Szét- és átszerelhetı üzemek létesítése,

-

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

-

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

-

Új mőveletek, eljárások alkalmazása,

-

A nyomelemek kinyerése,

-

Hulladékmentes technológiák kifejlesztése,

-

A technológia ellenırzései, szervezési, munkaegészségügyi módszereinek fejlesztése,

-

Vállalati integráció,

-

Biokémia ipari alkalmazása, stb.

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

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

kutatás

és

fejlesztés

révén;

ezek

eredményeire

alapozva

jobb

költséghatékonyságú, nagyobb teljesítıképességő termékek és technológiák kifejlesztése;
-

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

-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

kutatási-fejlesztési együttmőködésre serkentı társadalmi és gazdasági környezet biztosítása;

-

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

-

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

-

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

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

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

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

Kén-dioxid

-

Kén-hidrogén

-

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

-

szén-monoxid

-

Ólomvegyületek

-

Radioaktív vegyületek

-

Kıolajszennyezıdés

-

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

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

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

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

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

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

-

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

-

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

-

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

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

-

a feltételezett nyersanyagforrás gondos felmérése;

-

a folyamat kivitelezésével kapcsolatos minden tudnivaló összegezése;

-

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

-

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

-

a termékek minıségének meghatározására szükséges módszerek leírása;

-

az anyag- és energiamérleg elkészítése;

-

a technológiában elıállított termék hozamának a megállapítása;

-

a gyártás folyamatábrájának a megszerkesztése;

-

a melléktermékek és a hulladék anyagok értékesítésének a megjelölése;

-

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

-

a fajlagos fogyasztások kiszámítása stb.

-

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

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

optimális technológiai paraméterek megállapítása és betartása;

-

termékminıség ellenırzése és biztosítása;

-

az anyag- és energiafelhasználás minimális szinten tartása;

-

az üzemeltetés biztonságtechnikai betartása;

-

üzemzavarok esetén a zavarok okainak feltárása, megszüntetése.

A folyamatos technológia-fejlesztés célkitőzései:
-

gyártmányfejlesztés: a termékek minıségének javítása, új termékek bevezetése.

-

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

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

3.1. ábra: vegyiparban dolgozó mérnökök
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4.

VÍZTECHNOLÓGIAI
TECHNOLÓGIÁJA

ISMERETEK,

AZ

IVÓVÍZ

ELİÁLLÍTÁSÁNAK

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

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

4.2. ábra: A Föld vízkészletének eloszlása
Gyakoriak tehát az olyan esetek, amikor a felszíni folyóvizek és a talajvíz nem fedezi a
szükségleteket. Ilyenkor a kiapadhatatlannak tőnı tengervíz felhasználásához folyamodnak.
Az emberiség vízszükségletének a fokozatos növekedése megkövetelte az olyan vízüzemek
építését, amelyekben a tengervizet sótlanították, és így növelték meg a felhasználásra kerülı édesvíz
mennyiséget.
4.2. A természetes víz összetétele
Kémiai értelemben vett összetételő, csak hidrogént és oxigént tartalmazó tiszta víz (H2O) a
természetben nem létezik. Az ivóvíz és az iparban használt víz igen híg oldatoknak, vagy
szuszpenzióknak tekinthető. Az ivóvizek különféle gázokat és sókat tartalmaznak oldott
állapotban, míg az iparban használt vizek gyakran oldhatatlan szilárd részecskéket is
tartalmaznak szuszpenzió alakjában.
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A víz a vele érintkező levegőből, ill. a különböző gázokból az anyagi minőség, a
hőmérséklet és a nyomás függvényében különböző mennyiséget képes oldani. A vízben
oldott levegő összetétele 36% O2 és 64 % N2, tehát oxigénben a levegőben lévő O2/N2
viszonyhoz (21/78) képest dúsul. Néhány gáz vízben való oldhatóságát a 4-1. táblázat
mutatja.

4-1. táblázat Néhány gáz vízben való oldhatósága

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

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

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

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

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

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

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

-

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

-

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

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

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

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

-

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

-

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

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

-

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

a

víz

pH-ját,

oxigéntartalmát,

biológiai-

és

bakteriológiai

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

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

-

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

- nitrátokat, -nitriteket. Legnagyobb jelentőségű a talajból felvett

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

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

4-2. táblázat: A felszíni vizek jellemző összetétele

A

4-3..

táblázat

adataiból

nagyon

jól

látható,

hogy

a

tengervíz

sótartalma

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

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

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

valamely gyógyhatása van.

A természetes

ásványvizekben

elıforduló

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

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

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ezekbıl az egyenletekbıl logikusan következik (4-7):

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

4.8. ábra: a 25 °C-on érvényes pH tartományok szemléltetése
Példák erıs elektrolitok pH-jának számítására
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Erıs elektrolitok esetében – mint pl. sósav oldat - az elektrolit teljes mértékő disszociációját
feltételezve a kiindulási elektrolit koncentrációja egyenlı a disszociált-ionok mennyiségével,
természetesen a sztöchiometriai egyenletben szereplı arányok figyelembevételével. A sósav
disszociációja pl: HCl ⇌ H+ +Cl-, azaz 1 mól HCl-ból 1 mól hidroxónium-ion és 1 mól klorid-ion

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

molekulán

belüli

kötésátrendezıdésük

színváltozással

jár.

A

színváltozás

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

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

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

víz 1 német keménységi fokú:

1 NK° = 10 mg/dm3 CaO

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

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

egyenértékő más, keménységet okozó só van oldva.

-

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

egyenértékő más, keménységet okozó só van oldva.

-

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

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

 1 milligram ekvivalens CaO tehát 28 mg CaO-dal

egyenlı.
Példa a különbözı egységben kifejezett keménységi fokok átszámítására:

28 NK° = 280 mg CaO/dm3 víz



10 mval CaO/dm3 víz = 100 OK°

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A vizek lúgosságának meghatározásához kétféle indikátor használatos.
-

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

-

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

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

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

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

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

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

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

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

Akkor

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

vagyis

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

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

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

De, ha

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

akkor

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

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

magnéziumsó található, akkor a víz 1 német keménységi fokú:

1 NK° = 10 mg/dm3 CaO.

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

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

() hívjuk (4-11):

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

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

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

-

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

-

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

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

-

I. osztály: kiváló víz

-

II. osztály: jó víz

-

III. osztály: tőrhetı víz

-

IV. osztály: szennyezett víz

-

V. osztály: erısen szennyezett víz

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

4.5.

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

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

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

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

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

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

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

-

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

Fő követelmény, hogy a víz ne tartalmazzon a hőcserélő

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

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

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

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

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

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

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

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

ülepítés

heterogén

rendszerek

szétválasztása

nehézségi

erőtérben

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

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

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

az gyorsszűrőre bocsátható legyen. A

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

Ezután

a

szűrőmedencét

ismét

üzembe

lehet

állítani.

A

szűrés

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

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

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

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

együtt).

A

korszerű

gáztalanító

berendezésekben

több

tornyot

is

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

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

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

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

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

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

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

jelenlétükben

erősen

elszaporodnak

a

többnyire

fekete

színű

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

alakítja,

ami

fokozatosan

mangán-dioxiddá

alakul,

s

így

a

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

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

esetében

nagy

fajlagos

felületű

abszorbenseket

(aktív

szén)

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

mennyiségben

tartalmazhat.

Mindezt

biológiai

próbákkal,

az

ún.

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

víz

fertőzöttségére

(és

szerves

anyagtartalmára)

kálium-permanganát

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

kiszűrhetővé

válik,

amit

pedig

a

telítődött

szűrőanyagról

időszakos

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

Az ultraibolya fény

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

A keletkező hipoklórossav oxigén-gyököt és sósavat eredményezve bomlik:

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

Az ammóniaadagolással megszüntethető a klórozáskor különben fellépő kellemetlen szag
és

a

tökéletes

fertőtlenítés

céljából

használt

klórfölösleg

könnyen

leköthető,

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

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

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

Az így keletkező mangán-dioxidot, amely csapadék alakjában kiválik, szűréssel
távolítják el a fertőtlenített vízből.
- Fertőtlenítés hőközléssel: kb. 10 percig 70-80 0C-on tartják a vizet. Forralással a víz
elveszíti üdítő ízét. A hőközlés költséges megoldás, és csak kis mennyiségű víz
fertőtlenítésére használják.
- Lúgozás: célja a pH eltolása, mely megváltoztatja a baktériumok életkörülményeit, ami
azok elpusztulásához vezet.
- Katadyn eljárás: Az ezüst-, higany- és réz sók már nyomokban is baktériumölő
hatásúak. Az eljárás az ezüst sók csíraölő hatását használja fel a fertőtlenítésre. Pl a
vizet ezüsttel bevont kerámia szűrőelemen vezetik át, aminek eredményeként a víz nem
123

lesz mérgező, színe, szaga, íze nem károsodik. Hátránya viszont, hogy a tökéletes
fertőtlenítéshez hosszú tartózkodási idő szükséges ezért a gyakorlatban nem elterjedt
eljárás.
4.7.

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

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

AZ IPARI VÍZ ELİÁLLÍTÁSÁNAK,
TECHNOLÓGIÁJA

ÉS

A

SZENNYVÍZ

KEZELÉSÉNEK

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

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

-

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

-

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

-

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

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

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

A szódaszükséglet pedig (5-2):

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

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

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

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

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

-

ennek összekeverése a nyersvízzel a reaktorban

-

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

-

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

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

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

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

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

Anion-csere:

134

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

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

a

vizet.

A

kevert

ágyas

ioncserélőkben,

amelyeket

utolsó

fokként

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

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

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

kemény

vizek

csővezetékei

„vízkövesedésének”

megakadályozására-

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

keresztül,

akkor

a

nagy

dipólus-momentumú

vízmolekulák

nagyfokú

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

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

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

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

módszereket

membrántechnológiai

műveletekkel

is

kombinálják.

A

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

pórust

tartalmazó

felülettel

rendelkeznek,

ezen

pórusok

mérete

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

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

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

-

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

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

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

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

ozmózisos

víztisztítás

bevezetését

a

háztartásokban

is.

1991-ben

az

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

Összenyomódás gátló elem
Központi perforált csı

Koncentrátum

Feladó csatorna távtartó
Membrán + hordozó
Nyersvíz

Lezárt szél (ragasztott)
Külsı réteg távtartó
Membrán + hordozó

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

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

fordított

ozmózis

alapegységekből

berendezések

állnak:

membránelemekkel,

mérő-

előszűrő,
és

a

teljesítménytől

nagynyomású

irányítástechnikai

függetlenül

szivattyú,

elemek,

a

következő

nyomócsövek

nyomástartó

a

rendszer,

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

nanoszűrő

elemekkel,

mérés

és

irányítástechnikai

berendezések,

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

az

ionmentes

víz

előállító

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

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

a

szennyvíz

a

fogyasztói

helyről,

egy

meghatározott

helyre,

a

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

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

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

-

Színt és zavarosságot okozó nehezen bontható anyagok.

-

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

-

Toxikus vegyületek.

-

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

-

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

-

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

-

Savak és lúgok.

-

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

-

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

Szennyvizek csoportosítása eredetük szerint

154

-

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

-

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

Hıerımővek, bányavizek

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

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

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

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

a

baktérium-szaporulat,

továbbá

különböző,

pl.

fűtőgázként

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

Eleveniszapos
tekinthetők,

berendezések:

mivel

működésük

folytonos

táplálású

szempontjából

aerob

fermentoroknak

elengedhetetlen

feltétel

a

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

A farmentor kialakítása történhet mérettől

függően vaslemezből vagy vasbetonból.
-

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

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

elválasztásából,

mikroorganizmusok

által

ill.

az

lebontható

oldott,

vagy

szerves

finoman
anyagok

elosztott

szennyezők,

lebontásából

áll.

A

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

technológiai

megoldást

mutatunk

be

a

műanyag

alapanyag

gyártási

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

lévı

szerves

anyagok

esetleges

magas

koncentrációjának

anaerob

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

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

a

nitrifikáció

és

denitrifikáció

folyamatához

a

megfelelő

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

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

-

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

pedig

a

nitrifikáció

gátlására,

esetleg

leállására

utalhat.

Megnövekedése esetén a denitrifikáció nem működik megfelelően. A baktériumok
működéséhez

megfelelő

mennyiségű

foszforforrás

szükséges.

Az

iszapot

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

A

csökkentésén

szennyvíziszap-kezelés
keresztül

a

térfogat

fő

célja

az

csökkentése,

anyag
illetve

nedvességtartalmának
a

bűz

(szagártalom),

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

1% szárazanyag tartalmú szennyvíziszapból 20% szárazanyag-tartalmú

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

fontos

kihívás

a

szennyvíz-iszap

mennyiségének

csökkentése,

ill.

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

melyeket

nyomásfokozó

szivattyúk

segítségével

vízfúvókán

keresztül

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

vízszennyezés

fogalma

többféle

megközelítésben

definiálható.

A

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

akkumulálódó

mérgezőanyag,

esetleg

rákkeltő

tulajdonságukkal

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

ezeket

gyűjtőszóval

mikro-szennyezőknek

nevezzük.

A

mikro-

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

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

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

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

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


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



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


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

t A− =

λK

+

λK + λ A
+

λ A−
λK + λ A
+

(6-1)
−

−

(6-2)

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

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

Oxidáció - elektron leadás - oxidációs szám nı

•

Redukció - elektron felvétel - oxidációs szám csökken

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

Az oxidáció és redukció mindig egyidejőleg játszódik le.

•

Az elektronátmenet során megváltozik a részecskék töltése.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

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

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

–

az

oldat

oxidált/redukált

formájú

vegyületére

vonatkoztatott koncentrációja (mol/dm3)
εo: standard potenciál, mértékegység: V (volt)
A galvánelemben folyó áram közvetlen oka a két elektród közötti potenciálkülönbség. Az elektrolit
és a belemerülı fém között egyensúlyi elektromos potenciálkülönbség alakul ki. Az elektrolittal
érintkezı fémbıl ugyanis fémionok jutnak az oldatba, illetve az oldatban lévı fémionok semleges
atomként kiválnak a fém felületére. Az elektródreakciók (oldódás - kiválás) sebességét az határozza
meg, hogy idıegység alatt hány ion jut át az energiagát (elektród és oldat közötti
potenciálkülönbség) egyik oldaláról a másikra. Ha a két sebesség egyenlıvé válik, az
elektródreakció dinamikus egyensúlyba jut, és kialakul az elektród és az oldat közötti egyensúlyi
elektromos potenciálkülönbség, amit elektródpotenciálnak nevezünk. Tehát ha a két elektródot
fémes vezetıvel összekötjük, akkor az elektronok a negatív potenciálú helyrıl a pozitívabb
176

potenciálú hely felé áramlanak. E mellett biztosítani kell a töltéskiegyenlítıdést a két elektrolit
között is, így a redoxi-reakció folyamatossá válik! Az elektródpotenciál függ az anyagi minıségtıl,
az ionkoncentrációtól, a hımérséklettıl, fıként a gázelektródok esetén a nyomástól.
Az elektródpotenciál tehát az elektronok potenciális energiáját jelenti az elektródon (de ez
elvi definíció, mivel ennek abszolút értéke nem határozható meg). A valóságban olyan relatív érték,
melyet egy önkényesen kiszemelt 0-ponthoz, a standard hidrogénelektród potenciáljához
viszonyítunk: annak a galvánelemnek az elektromotoros ereje (elektromotoros erı fogalmát lsd.
késıbb, 6.1.5. fejezet), amelynek egyik elektródja a vizsgált, a másik a standard hidrogénelektród.
Standard hidrogénelektród:
Részei: platina elektród, áramló 0,1 MPa H2-gáz, 1,000 mol/dm3 H+ (H3O+) tartalmú oldat, 298 K
(25°C) hımérséklet (6.3. ábra).

6.3. ábra: Standard hidrogénelektród

A standard hidrogén-elektródból és a vizsgálandó elektródból összeállított galvánelemben 25°C-on,
árammentes állapotban mért feszültségkülönbség (a standard hidrogénelektród potenciálja
megegyezés szerint 0 V).
A különbözı redoxrendszerek oxidáló- és redukáló képességének összehasonlítására a
körülményeket standardizálták, és az így megállapított standardpotenciál értékek már csak az
anyagi minıséget tükrözik.
Standard elektródpotenciál
Egységnyi ionkoncentráció (1 mol/dm3) esetén mérhetı elektródpotenciál. A standardpotenciálok
(fémek feszültségi sora, különbözı redoxi-rendszerek ún. redox-potenciálja) értékeit táblázatok
tartalmazzák. Ezek alapján elegendı a standardpotenciálokat összehasonlítani.

177

Pl. a Cl2 + 2 e−  2 Cl− rendszer standardpotenciálja (+ 1,36 V) jóval magasabb, mint az I2 + 2 e−
 2 I− rendszeré (+ 0,54 V).
Önként végbemenı folyamatokban a magasabb potenciálú rendszer oxidált alakja oxidálja az
alacsonyabb potenciálú rendszer redukált alakját (6-4 reakció):

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

a katódon redukció történik,

•

az anódon oxidáció megy végbe,

•

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

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

(6-4)

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

6.4. ábra: Az elektrolízis folyamata

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

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

•

Ugyanakkora töltésmennyiség

által

leválasztott

anyagok

egymással

kémiailag

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

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

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

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

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

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

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

A só oldása és a sólé tisztítása,

•

Elektrolízis,

•

A klór- és hidrogéngáz hőtése, szárítása, komprimálása

•

A sóoldat klórmentesítése.

•

A lúgoldat bepárlása és/vagy tisztítása.

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

Az

elektrolízishez

szükséges

elektromos

energiát

nagyteljesítményő

szilícium-diódás

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

Sófogadás, tárolás (6.7. ábra)

•

Sóoldás, sólétárolás

•

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

•

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

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

a cellából kilépı híg sólé klórtartalmát hasonló módon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a higannyal egyenáramban vezetik a cellán át.

Az amalgámot az elektrolizáló cellából

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

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

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

6.10. ábra: Higanykatódos elektrolizáló cella

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

6.11. ábra: Cellaterem és amalgámbontó a BorsodChemnél

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

6.12. ábra: Membráncella típusok

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

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

6.14. ábra: Membráncellás elektrolízis

194

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

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

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

6.15. ábra: Membráncellás eljárás a BorsodChemnél

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

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

A táblázat adataiból is jól látható, hogy a diafragmás eljárás gyenge lúg- és klór minıséget
eredményez. Hátrányként említhetı az azbeszt diafragma egészség- és környezetkárosító hatása, de
az elmúlt 20 évben már elérhetıek azbesztmentes diafragmák is. Ezzel az eljárással híg lúgoldat
állítható elı, ezért a lúgtöményítésre felhasznált többlet gızfogyasztás megnöveli a költségeket. Az
eljárás elınye azonban az alacsony elektromos energia igény, és az eljárás legkevésbé érzékeny a
kiindulási sóoldat szennyezıdéseire. A higanykatódos eljárás alkalmazásával közvetlenül állítható
elı az 50 tömeg % koncentrációjú lúg-oldat, a cellákból viszonylag tiszta klór- és hidrogén gáz
távozik. Hátrányként róható fel a technológia nagy területigénye, a költséges cellamőködtetés, a
munka- és környezetvédelmi szempontokból hátrányos tulajdonságokkal rendelkezı higany
használata. A legkorszerőbb megoldásként a membráncellás eljárás szolgál, hiszen az eljárás összes
energia igénye ebben az esetben a legkisebb. Az eljárás villamos energia igénye alacsonyabb, a lúg
tiszta, de a legtöbb felhasználáshoz töményíteni kell, míg a klórgáz oxigén tartalma relatíve magas,
kezelni kell.
A membráncellás folyamatok gazdasági elınye a másik két technológiához képest tehát
nyilvánvaló, mivel nem alkalmaz környezeti szempontból olyan káros anyagot, mint a higany vagy
az azbeszt, és energiahatékonyság szempontjából is a membránok alkalmazása a legjobb. Ezen
elınyök ellenére Nyugat-Európában a membrán cellás technológiára történı átállás igen lassú
folyamat, mivel a jelenleg is mőködı klór üzemek nagy részét az 1970-es években építették 40-60
év élettartalomra tervezve, tehát jelenleg új termelési kapacitás megjelenése nem jellemzı. Viszont
a higanykatódos cellák telepítése, illetve kapacitásbıvítése Európában már tiltott. Ily módon
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tervezik ezeknek a technológiáknak a termelésbıl történı kiiktatását, melyeket új membráncellás
üzemek válthatnak majd fel, várhatóan a 2010-es években [23]. (Végsı leállítási dátum 2020.)
6.3.3. A klór- és hidrogéngáz hőtése, szárítása, komprimálása
Klórkezelés
Mielıtt a képzıdött klórgázt felhasználnák, azt általában egy sor további kezelésnek vetik
alá, úgymint: hőtés, tisztítás, szárítás, komprimálás; esetleg cseppfolyósítás, elpárologtatás. Csak
nagyon speciális esetben szokták a klórt közvetlenül az elektrolizáló egységbıl felhasználni.
Az elektrolízis folyamatában meleg, nedvességet tartalmazó cellagáz képzıdik, amit hideg, száraz
termékké kell alakítani. Az elektrolizáló egységet elhagyó gáz hımérséklete 80-90°C fok, és
vízgızzel van telítve. Ezen túlmenıen sólé nyomokat, illetve további szennyezıdéseket, mint
például N2, H2, O2, CO2, valamint nyomokban klórozott szénhidrogéneket, is tartalmazhat.
Az elsıdleges hőtési folyamatban a gáz teljes térfogatát lecsökkentik és a nedvességtartalom nagy
részét kondenzálják. A hőtést egy lépésben történı hőtött-víz adagolással, vagy kétlépéses
folyamatban végzik, amelynek második lépésében adagolják a hőtött vizet. A folyamatot óvatosan
kell vezetni, mivel 10°C fok körüli hımérsékleten a klór szilárd klór-hidrát képzıdése közben
reagálhat a vízzel. A hımérséklet 10°C fok fölött tartása meggátolja a klór-hidrát kiválását. Az
elsıdleges hőtés után a klórgázt cseppleválasztón (cseppfogón) mentesítik a vízcseppektıl, illetve a
sólébıl származó szennyezıdésektıl. A szennyezıdéseket speciális szőrık segítségével
mechanikusan távolítják el, vagy pedig elektrosztatikus leválasztókat is alkalmazhatnak e célra.
Ezt követıen a klórgáz a szárítóra kerül. A hőtırendszerrıl távozó klórgáz kisebb-nagyobb
mértékben még tartalmaz vízgızt. A víztartalma tipikusan 1-3%, amit a korrózió elkerülése,
valamint a hidrát képzıdés lehetıségének a csökkentése érdekébe minimalizálni kell. A klórgáz
szárítása – amit szárítótornyokban végeznek – csaknem kizárólagosan koncentrált kénsavval
történik. A nedvességtartalom a szárítótornyokban 20 ppm alá csökken. A szárító tornyok tetején
távozó klórgázt egy nagy hatásfokú cseppfogóra vezetik, hogy a kénsav cseppeket visszafogják. Az
elhasznált sav általában hulladékká válik, vagy regenerálás után újra felhasználják.
Szárítás után szükség lehet cseppfolyós klórral történı mosásra, vagy ultraibolya kezelésre, hogy
eltávolítsák a nitrogén-trikloridot, majd ezt követıen a gázt az alábbi módszerek valamelyikével
komprimálják:
• alacsony nyomású (kb. 4 bar) kénsavas folyadék-győrős kompresszor
• egy- vagy többlépéses centrifugál kompresszorok (min. 5 bar)
• dugattyús kompresszor (min. 11 bar)
197

• csavar kompresszorok (különbözı nyomásokkal)
Tekintettel arra, hogy a komprimálás folyamán hı képzıdik, a több lépéses kompresszoroknál az
egyes lépések között hőtésre lehet szükség. A kompresszorok tömítését többnyire túlnyomással
biztosítják a klórgáz kiömlés ellen. A kompresszorok általában nagy zajjal mőködı készülékek,
ezért azokat hangszigeteléssel kell ellátni.
A klór forráspontja légkıri nyomáson -34,05 °C. A klór cseppfolyósítását különbözı nyomás és

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

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

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

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

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

a

hőtés

nem

képes

a

képzıdött

reakcióhı

elvonására,

a

bekövetkezı

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

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

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

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

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

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

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

•

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

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

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

6.16. ábra: Sósav gáz elıállítására szolgáló reaktor

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

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

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

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

elıállítására

és

sok

más

célra

használják.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KÉNSAVGYÁRTÁS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(térfogat

csökkenés) észlelhetı:

az

össztérfogat

ugyanis

eleinte különbözı

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

A kénsav-oldat elektromos-vezetıképessége tehát a töménységtıl függ, a 30%-os oldat
vezetıképessége a legnagyobb.
A kénsav sói a szulfátok, melyek elıállíthatók a megfelelı fém-, fém-oxid, -hidroxid vagy
karbonát kénsavban történı feloldásával, vagy más sók kénsavas hevítésével. A nehezen oldható
szulfátok a megfelelı fém oldható sójának oldatából kénsavval leválaszthatók (pl. ólóm-nitrátoldatból az ólom-szulfát).
FIGYELEM!
 A tömény kénsav rossz hıvezetı, ezért hígításnál mindig a kénsavat öntsük keverés közben
a vízbe. Ha fordítva járunk el, helyi túlhevülés állhat elı, a kénsav szétfröccsenhet és az
edény vagy készülék megsérülhet, illetve balesetet okozhat. A szétfröccsenı kénsav a bırön
súlyos égési sebeket, a szembe jutva vakulást okozhat.
 A tömény kénsav vízelvonó hatása folytán azonnal szétmarja a vászon- vagy pamut ruhát.
Egy idı múlva a ruhára jutott híg kénsav is roncsol (betöményedik)!
 Híg sav ellen a gumikesztyő és a gumikötény hosszú távon védelmet nyújt, de a tömény sav
– különösen, ha forró – a gumit is tönkreteszi.
 Vizes elegyének fagyáspontja bizonyos koncentrációknál jóval magasabb, mint 0 °C.
 A megfelelı védıfelszerelések használata kötelezı!
7.1.1. A kénsav felhasználási területei
A kénsav a vegyipar egyik legfontosabb vegyülete, a legnagyobb mennyiségben elıállított
anyag. A világ kénsav termelése 150 millió t/évre tehetı. Rendkívül széles körben használják.
Legnagyobb mennyiségben nyersfoszfátok feltárásán keresztül szuperfoszfát, valamint ammóniumszulfát mőtrágyák elıállításához alkalmazzák. De felhasználják egyéb savak (pl. hidrogén-fluorid,
foszforsav) illetve szulfátok (pl. réz-szulfát) elıállításához, robbanóanyagok gyártásához, ásványiés növényi olajok tisztítására, fémek pácolására, akkumulátorokban (pl. gépkocsi) elektrolitként.
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Kiváló szulfonálószer a szerves vegyiparban. Sok kénsavat használnak a mőanyagiparban és a
textiliparban. Alkalmazzák festékalapanyagok és detergensek gyártásához. Az élelmiszeriparban
sav-szabályzóként használják. Élelmiszeradalékként ismert kódja E 513.
7.2. A kénsavgyártás története
Az akkor még vitriololajként nevezett kénsavat Dzsabir ibn Hajján arab alkimista már 750
körül elıállította. Az 1 font vitriolból, 1/2 font salétromból, és ¼ font timsóból készült kénsav
tömény-oldatnak számított. A kénsav elıállítását írta le Basilius Valentinus is a XV. században. A
XVIII. századig úgy állították elı, hogy kevés ként vagy kén tartalmú ércet (piritet) nagy és nedves
üvegedényben elégettek. Késıbb a kénhez salétromsavat is adtak és ilyen alapon kezdtek a XVIII.
század közepén kisebb ólomkamrában kénsavat gyártani. Az ólomkamrás eljárás tökéletesítésében
fontos fejlıdést jelentett a Gay-Lussac által alkalmazott nitróz-elnyeletés (1827) és a John Glover
által kidolgozott denitrálás és sav töményítés (1859). Ebbıl fejlıdött ki a kamrakénsav gyártása,
majd a XX. század elején a tornyos eljárások.
Jelentıs lépés volt a kénsavgyártás történetében a kontakt kénsavgyártás kidolgozása a XIX.
század végén. Ez elehetıvé tette a tömény kénsav és óleum közvetlen elıállítását. Ennek alapját a P.
Phillips által 1831-ben bejelentett szabadalom képezi, amely a kén-dioxidnak platina-katalizátorral
elısegített oxidációját írja le. A kontakt kénsavgyártási technológia gyors fejlıdését elısegítı
jelentıs tudományos és technikai eredmények sorában Schneider katalizátorként horzsakövekt
(1847), Laming mangán-oxiddal preparált horzsakövet használt, R. Meyer (1899) és De Haen
(1902) alkalmaztak elıször vanádium-vegyületeket. A kén-dioxid oxidáció egyensúlyi- és kinetikai
összefüggéseinek kimérésében R. Knietsch (1902), majd késıbb K.M Malin és G.K. Boreszkov
szereztek érdemeket [20].
Azt várták, hogy a kontakt eljárás teljesen ki fogja szorítani a tornyos eljárásokat, ami
nagyrészt be is következett. A kontakt eljárással dolgozó gyárak szolgáltatják a tömény kénsavat
fıleg a szerves ipar számára. A még használatban lévı tornyos eljárások 75-78 tömeg%-os kénsavát
pedig fıleg a szuperfoszfátgyárak veszik fel [8].
Magyarországon jelenleg a Bige Holding Kft. (a Tiszamenti Vegyi Mővek jogutódja) gyárt
kénsavat. A kénsavüzem az ország egyetlen kénsavgyáraként folyékony kén bázison dolgozik,
gyártókapacitása 150 kt/év [21].
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7.3. A kénsavgyártás technológiája
A kénsavgyártás alapanyaga a kén-dioxid, az oxigén és a víz. A kén-dioxid többféle úton
állítható elı elemi kénbıl, vagy kéntartalmú vegyületekbıl, melynek további oxidációjával nyerhetı
a kén-trioxid. A kénsavat az iparban a kén-trioxid kénsavban való elnyeletésével (7-3 reakció),
majd az így keletkezett óleum vízzel való hígításával állítják elı (7-4 reakció). Vizes oldataiban az
SO3:H2O mólarány <1, de ha a mólarány > 1 óleumról beszélünk.

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

használt

tömény

kénsav

96(±2) %-os.

Az

ólomakkumulátorok

celláit

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

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

-

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

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

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

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

kénvegyületeket elsı lépésben

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kénolvasztó és szőrı kád,

-

rekeszekre osztott fekvı hengeres égetı kemence

-

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

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

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

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

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

magasabb hımérséklet ne tudjon kialakulni. A pirit szennyezéseinek mennyisége és minısége
befolyásolja, hogy mennyire lehet azt kiégetni. A kémiai összetétel mellett a szemcsenagyságtól is
függ a kiégetett piritnek, a „piritpörk”-nek a kéntartalma. Kisebb szemcsenagyságú pirit jobban
kiégethetı, mint a darabos. A piritet kísérı fémes komponensek (Zn, Cu, Pb) a pörkbe, az arzén és
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szelén oxid-formában a gázba kerül. A gyakorlatban levegıfelesleget alkalmazva az alkalmazott
eljárástól függıen 7-12 tf% kén-dioxid tartalmú gáz állítható elı.
A ma használt pörkölıkemencék mind folyamatos mőködésőek. A mechanikus mőködéső,
többszintes (etage) kemencék leegyszerősített általános vázlatát a 7.7. ábra mutatja be [20].

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

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

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

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

berendezés vázlata a 7.8. ábrán látható [8].

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

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

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

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

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

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

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

gáztalanítás,

mely a mosás

és

az elektrosztatikus leválasztás

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

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

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

nitróz vagy homogén katalitikus és

-

kontakt vagy heterogén katalitikus kénsavgyártási eljárásokat különböztetünk meg.

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

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

226

7.11. ábra: Tornyos rendszerű nitróz kénsavgyártás

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

A kontakt eljárás alapja, hogy a kén-dioxid oxidációjának

sebessége szilárd katalizátorok

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

(7-1)
A hımérséklet szerepe az egyensúly eltolásában

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

-

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

alakul át (elıkontakt).

-

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

A kén-dioxid oxidációs folyamat egyensúlyi konverziójának hımérséklet-függését a 7.12.
ábra mutatja be.
228

7.12. ábra: A kén-dioxid oxidáció egyensúlyi konverziójának hőmérséklet függése
Alkalmazott katalizátorok

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

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

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

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

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

A reakció erısen hıtermelı jellege miatt a konverter hımérsékletét híg gázok alkalmazása
esetén könnyebb szabályozni, ezért az oxidációhoz levegıt használnak tiszta oxigén helyett. A
levegı nitrogénje, mint hıelvonó közeg hasznos. A kén-trioxid koncentrációja egyensúlyi
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helyzetben fordítva aránylik az összes mólok számához, ezért a nitrogénnel való hígítás csak egy
bizonyos határig engedhetı meg.
Mindezen szempontokat figyelembe véve 7 tf% kén-dioxidot és 11 tf% oxigént tartalmazó gázelegy
átalakulása 7 bar nyomáson és 475 °C-on biztosít legkedvezıbb, kén-dioxidra nézve 96%-os-

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

231

7.13. ábra: A: Etázsreaktor külső hőcserélőkkel; B: Etázsreaktor belső és külső
hőcserélőkkel
A kén-trioxid elnyeletése
A kén-trioxid vízzel minden arányban elegyedik (7-26 reakció):

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

7.14. ábra: kontakt kénsavgyártás egyszerűsített blokkdiagramja
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8.

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

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

nagyobb

hımérsékleten

a

gázok

semmilyen

nagy

nyomáson

nem

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

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

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

kompresszió

•

gáztisztítás

•

hıcsere

•

expanzió

A levegı komprimálása dugattyús vagy turbókompresszorokkal történik az elérendı
nyomástól

és

a

cseppfolyósítani

kívánt

levegı

mennyiségétıl

függıen.

Az

egyes

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

és

kisteljesítményő

eljárások

dugattyús

kompresszort,

a kisnyomású

és

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

(8-1)

ahol H – differenciális fojtóeffektus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rendkívül

kis

forráspont-különbségek

miatt

a

cseppfolyós

levegı

komponenseinek

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

Több eljárásban a

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

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

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

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

illetve

az

anyag-

és

energiaáramok,

ezen

belül

a

hıhasznosítás

optimalizálásával is jelentıs megtakarításokat lehet elérni.

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

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

•

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

•

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

•

Hőtés

•

Rektifikálás

•

A termék oxigén kompressziója

•

Folyékony oxigén, folyékony nitrogén, folyékony argontároló egység

•

Az oxigén- és nitrogén kiegészítı biztonsági rendszere

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

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

nyomásmentesítés

-

felmelegítés

-

hőtés

-

nyomás alá helyezés

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

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

-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a szén-dioxid eltávolítása

-

finomtisztítás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Az adszorber regenerálása céljából szükséges deszorpciót alacsony nyomáson végzik,

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

9.1. ábra: Az ammónia egyensúlyi gıznyomása

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

A reakció exoterm. A felszabaduló hımennyiség a nyomás és hımérséklet függvényében változik.
A reakció megfordítható, vagyis a nyomástól és hımérséklettıl függı egyensúlyi összetételhez
vezet.
Az egyensúlyi reakciókra érvényes a tömeghatás törvénye, azaz ha a képzıdött vegyületek
megfelelı hatványon vett egyensúlyi koncentrációinak szorzatát osztjuk a kiindulási vegyületek
megfelelı hatványon vett egyensúlyi koncentrációinak szorzatával egy állandót kapunk. Ez a
hányados az egyensúlyi állandó, amely állandó hımérsékleten állandó. Ez alapján a 9-1 reakcióra
felírt, nyomásértékekkel kifejezett egyensúlyi állandó (9-1):
260

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

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

A reakció sebességének növelésére katalizátort alkalmaznak. Katalizátorként

-vas

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

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

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

az ammónia-koncentrációjának csökkenése a gázelegy cseppfolyósításánál problémát okoz,

-

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

-

a recirkuláció költsége megnövekszik.

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

vezetı

petrolkémiai

komplexumává

vált.

A

Borsodchem-nél

üzemelı

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

meg kellett oldani a robbanásveszélyes gázelegy kompresszióját, recirkulációját, a

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

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

•

ki kellett fejleszteni az ammóniaszintézis megvalósítására alkalmas nagynyomású
berendezést.

Ebben az idıben a közönséges lágyacél volt az egyedül rendelkezésre álló szerkezeti anyag,
amely alkalmas lehetett a szintézisreaktor nyomásállósága szempontjából. A lágyacél reaktorcsı
alkalmazása azonban alig 80 üzemóra után fölrepedt, használhatatlanná vált. Kiderült, hogy a forró
gázelegy hidrogénje bediffundál az acélba, és ott a szilárdságát biztosító karbamid-szenet metánná
alakítja, azaz végeredményben nyomást nem álló, szénszegény vassá bontja az acélfalat. A
problémát úgy oldották meg, hogy a lágyvas csıbe egy soros béléscsövet helyeztek, amelynek nem
volt célja a nyomásállóság, viszont ellenállt a hidrogén dekarbamizáló hatásának. Azt a kevés
266

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

a

gázelıállítót,

mind

az

ammónia szintézis

üzemet

a Vegyterv

tervezte.

A

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

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

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

•

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

nyomása 18-22 bar.

•

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

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

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

mennyiségszabályozott

hidrogénnel,

ezáltal

beállításra

kerül

az

ammóniaszintézis

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


meghajtó motor névleges teljesítmény: 8,2 MW



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



fordulatszám: 333/perc



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



A komplett berendezés összes tömege: 140000 kg

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

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

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

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

átmérı: 7850 mm

•

falvastagság: 24mm

•

térfogat: 250 m3

•

engedélyezett nyomás:16 bar

•

tölthetı max. térfogat:(80%): 200m3

A cseppfolyós ammóniát fogyasztók a vállalat területén:
-

a szalmiákszesz gyártás,

-

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

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

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

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

10.1. ábra: Salétromsav-víz elegy fagyáspont diagramja

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

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

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

fehérjeanyagával

jellegzetes

nitro-termékeket

ún.

xantoproteineket

képez

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

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

a

légköri

eredető

nitrogénbıl

és

a

hidrogénbıl

történı

Haber-Bosch-féle

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

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

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

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

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

gyakorlatban

elégetésre

kerülı

9,5-11,5

tf%-os

ammóniát

tartalmazó

elegy

nem

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

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

Az

ammónium-nitrát

oldott

állapotban

nem,

viszont

szilárd

állapotban

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

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

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


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



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

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

Az egyensúlyi állandó (10-1):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.7. ábra: Salétromsav-gyártás lehetséges N2O mentesítési eljárásai

1.

Elsıdleges katalizátor

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

Másodlagos katalizátor alkalmazása az égetı reaktorban

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

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

Harmadlagos katalizátorok

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

Üres tér

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

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

Kompresszió
szekunder
l evegı

primer levegı

ammónia

Égetés

nitrózus gáz

véggáz
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energia
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visszanyerés
nitrózus gáz

Gáz hőtés

nitrózus gáz
sav kondenzátum
nitrózus gáz

Kompresszió

technológiai
víz

Abszorpció

véggáz

Fehérítés

véggáz
híg salétromsav

Véggáz
kezelés

10.9. ábra: A híg salétromsavgyártás elvi folyamat ábrája

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

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

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

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

A HOKO-eljárás néven ismert technológiában a híg nitrogén-dioxid tartalmú gázokból tömény
salétromsavas (98 tömeg%) abszorpcióval távolítják el a nitrogén-dioxidot, majd melegítéssel
deszorbeáltatják és hőtéssel dinitrogén-tetroxiddá kondenzáltatják (forráspont 1 bar nyomáson 21,5
°C). A dinitrogén-tetroxidhoz híg salétromsavat adnak, és az elegyet nagy nyomás alatt (50 bar)
oxigénnel oxidálják. Mivel a 10-17 reakció exoterm, a reakcióhı következtében 70-90 °C-ra
melegszik a reakcióelegy, és 1-2 óra alatt gyakorlatilag minden víz elreagál. Az eljárás segítségével
98 tömeg%-os salétromsav állítható elı.
10.3.2. Indirekt eljárások
Az indirekt eljárásoknál a tömény, >98,5 tömeg%-os salétromsavat híg savból (50-68 tömeg%)
állítják elı savtöményítési eljárással. Az azeotróp összetétel miatt az eljárások a híg sav extraktív
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desztillációján, illetve rektifikálásán alapulnak. Vízelvonó szerként kénsavat vagy magnéziumnitrátot alkalmaznak.
Kénsavas eljárás
A kénsavas eljárásnál a híg salétromsavat elımelegítik és kénsavval desztillálják. A kénsav
koncentrációja a folyamatban lényeges paraméter. A 10.12. ábrán látható, hogy az azeotróp pont 50
tömeg % kénsavtartalom felett tőnik el.

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

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

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

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

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

tartalmaz

szerves

anyagokat

is

(rákkeltı

hatású

policiklikus

aromás

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

lángkorom

eljárás

a

korom

elıállításának

legrégebbi

módszere.

Folyékony

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

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

a szénhidrogén láncok széthasadnak. A képzıdı koromtartalmú gázelegyet vízpermetezéssel
hirtelen lehőtik, majd elválasztják a kormot a füstgázoktól. A gyártási körülményektıl függıen
különbözı típusú kormokat lehet elıállítani. A termék szerkezete, fajlagos felülete, felületi
aktivitása a folyamat paramétereivel szabályozható.
Régiónkban ez utóbbi eljárással a teljes egészében amerikai tulajdonosú tiszaújvárosi
Columbian Tiszai Carbon Ltd. állít elı ipari kormot a koromgyártás nemzetközi piacán élenjáró
technológiával. A Columbian Chemicals Company (CCC) valamennyi gyára rendelkezik ISO
14001 minısítéssel, és nemzetközileg elismert környezetvédelmi politikát folytat összes gyárában.
A CCC Brazíliában, Kanadában, Németországban, Magyarországon, Olaszországban, Koreában,
Spanyolországban, az Egyesült Államokban és Kínában rendelkezik koromgyártó kapacitással,
székhelye Mariettában (Georgia állam, USA) található.
A CCC elsısorban gumiipari, ezen belül abroncsgyártásra alkalmas termékeket állít elı, de a
mőanyag- és festékgyártás igényeinek megfelelı típusok gyártására is berendezkedett. A reakció
speciális tervezéső reaktorokban (kemencében) történik, melyekben a korom részecskemérete,
szerkezete, fajlagos felülete kontrollált. Az alábbiakban a CCC kemence eljárásának technológiáját
mutatjuk be részletesen.
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11.2. A CCC koromgyártási technológiájának részletes bemutatása
11.2.1. Az ipari korom jellemzı tulajdonságai
A technológia kiindulási alapanyaga a nehézolaj, terméke a majdnem teljes tiszta korom,
melyet egyedi tulajdonságai rendkívül értékessé tesznek. Ilyen például a gumiabroncsok
kopásállóságát növelı tulajdonság. Intenzív fekete színe miatt színezı komponensként is
alkalmazzák tintákban, nyomdafestékeknél, színezékeknél és bevonatoknál.
Noha a technológiában elıállított korom külsı megjelenésre hasonlít a kémény oldalán
összegyőlt koroméhoz, az ipari korommal szemben támasztott tulajdonságok a technológia
paraméterei által biztosíthatók, és az alkalmazott technológiában nem találhatók meg azok a
véletlenszerő „füst részecske” lerakódások, amelyek a korom nem kívánatos tulajdonságait
okozzák. A gyártás során a legfontosabb ellenırzött tulajdonságok [33]:
-

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

-

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

-

porozitás, ami a pórusméret-eloszlást jelenti,

-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bélések 1800 ⁰C körüli hımérsékletet bírnak csak el.

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

kerül,

és

elérve

a

reakció

hımérsékletét

lejátszódik

a

szénláncok

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

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

koromképzıdés

során

létrejövı

primer

részecskék

összeolvadva

bonyolult

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

reakció befagyasztásához. A füstgáz áramához történı vízbeadagolás az elıállított korom
tömegáramához képest 2-3-szoros mennyiségben történik.
Az adott mennyiségő levegı - és így az oxigén - áramához viszonyított olaj mennyisége
meghatározza a korom egyik legfontosabb tulajdonságát, a részecske méretet. A primer részecskék
jellemzı átmérıjét, ill. az ezzel összefüggésben álló fajlagos felületet többféle adszorpciós
módszerrel lehet meghatározni. Ezek közül legelterjedtebb a nitrogén adszorpcióval mért fajlagos
felület (angolul: nitrogen adsorption in surface area = NSA) meghatározása, ahol a mérési
eredmények kiértékelése az un. BET adszorpciós izoterma segítségével történik. Az ezzel a
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módszerrel mért fajlagos felület a teljes (porozitást is tartalmazó) felületet jellemzi. Sokkal
gyorsabb laboratóriumi mérési módszer a jódszám meghatározása, ami megadja az 1 gramm szén
adszorbens által megkötött jód mennyiségét. A módszerrel nem „igazi” fajlagos felületet határoznak
meg, hiszen az a porozitástól, a felületi szennyezıdések jelenlététıl és a felület oxidációjának
mértékétıl is függ.
Minél több olajat adagolnak a reaktorba, annál alacsonyabb a reakció hımérséklete, kisebb a
gócképzıdés sebessége, nagyobb a termék szemcsemérete, és alacsonyabb a jód-száma (lsd.
késıbb). A nagy fajlagos felülető terméktípusokat jóval nehezebb elıállítani, emiatt jóval
drágábbak de számos elınyös tulajdonsággal rendelkeznek (ilyen pl. a gumiabroncsok alacsony
gördülı ellenállása).
A reaktor mőködését illetıen a koromgyártást jellemzı másik paraméter, a részecske-méret
eloszlás, amelyre pl. színezı erı mérése alapján következtetnek. Ha az átlag részecske méret
szőkebb eloszlási tartományba esik, a színezı erıt jellemzı érték magasabb.
Szők részecske-méret eloszlás a reaktorban a rövidebb reakcióidıvel, azaz a szőkítı szakaszhoz
közelebbi kvencsvíz beadagolással biztosítható. Minél hosszabb a reakció idı, annál több ideje van
a részecskéknek az aggregátum képzésre, és a méret növekedésre.
A következı reakció befolyásolásával szabályozható tulajdonság a korom szerkezete, vagy
az összekapcsolódó „karbon” részecskék lánchossza. Minél nagyobb annak mérete, annál több
részecske aggregátumot tartalmaz az anyag. A laboratóriumban a szerkezetre vonatkozóan ahogy
azt már fentebb is említettük, az olaj adszorpciós szám meghatározás (angolul: oil adsorptiun
number =OAN) ad felvilágosítást, amely módszerrel lényegében mérhetı, hogy az elıre beállított
forgatónyomatékkal kevertetett minta az adott típusú olajból mennyit képes adszorbeálni. A mért
érték jelzi az aggregátumban az elágazó láncok mennyiségét. Minél több olaj adszorbeálódik, annál
bonyolultabb annak szerkezete, annál több elágazást tartalmaz a lánc, és magasabb a OAN-szám is.
A legtöbb terméktípus elágazottsága az elvártnál nagyobb mértékő lenne, ha nem történne meg a
megfelelı szabályozás. A megfelelı szerkezet biztosítása céljából fontos az olajfúvóka tőzálló
falazathoz viszonyított pozíciója. Ha az jobban benyúlik a reaktorba, az OAN szám csökken, de
mivel a módszernek a termékhozamra gyakorolt hatása kedvezıtlen, ezért azt nem szívesen
alkalmazzák. E célból ajánlott káliumot tartalmazó só vizes oldatát a rendszerbe adagolni
(leggyakrabban kálium-karbonátot). A kálium hatása miatt a korom részecskék összeolvadása
gátolt, ezáltal a szerkezet szabályozható.
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Pórusméret-eloszlás és a felületi aktivitás a gumigyártás során kisebb jelentıséggel bír. A
pórus méret és pórus szám jellemzıen növekszik a reakció idıvel. A felületi aktivitás
befolyásolható a folyamat során, de ezt jellemzıen külön egységben végzik akkor, ha a gumiipari
adalékanyagon kívül más terméktípus, mint pl. tinták- és bevonatok adalékanyaga- elıállítása a cél.
Csupán egy példa erre, amikor az utókezelés során a kormot ózonnal kezelik.
Az egyik típusról a másik terméktípus elıállítására történı átmenetet az adott gyártósoron
termékváltásnak nevezzük. Ekkor az üzemeltetési paramétereket a következı gyártandó típusnak
megfelelıen állítják be. Így pl. változik a beadagolt olaj-, levegı- és kálium mennyisége, esetleg az
olaj fúvóka fojtószakaszhoz viszonyított pozíciója és a kvencs víz beadagolás helye.
A termékváltás során kevés átmeneti- („off spec”), az elıírt specifikációs tartományon kívül esı
tulajdonságokkal rendelkezı termék is keletkezik. Ez az anyagot az erre a célra kialakított ún.
„indító tartályba” juttatják, ahonnan alacsony áramlási sebességgel a kalapácsos törı egység elé
vezetik vissza.
A termékváltás során képzıdı „off spec” termékek mennyiségének minimalizálása az egyik
legnagyobb kihívás az ipari korom elıállítása során. Egyik lehetıség, egyszerően kihagyni a
termékváltásokat, de a korlátozott raktározási kapacitás, és üres tároló tartályok hiánya, valamint a
folyamatosan változó vevıi igények miatt, a rendszeres termékváltás elvégzése elkerülhetetlen.
Általában egy üzem arra törekszik, hogy egy típust legalább három napig folyamatosan gyártson.
Azonban nemcsak az elıírt minıségi tulajdonságok elérése, hanem az adott terméktípus
kihozatala is nagyon fontos szempont a koromgyártás során. Természetesen a termékhozam
típusonként változik: vannak olyan típusok, amelyek magasabb termékhozammal állíthatók elı a
speciális terméktípusokhoz képest. Ez azt jelenti, hogy kevesebb az egységnyi termékre
vonatkoztatott alapanyag felhasználás.
Egyes terméktípusoknál a termékhozam növelhetı a reaktor alkalmasan megválasztott
mőködési paramétereinek beállításával.
Egy jól ismert paraméter a lánghımérséklet; minél nagyobb ez az érték, annál nagyobb
hımennyiség adható át a reaktorba beinjektált nehézolajnak. Továbbá a magasabb hımérséklet
miatt a lángzónában tökéletes lesz az égés, és az összes oxigén szén-dioxiddá és vízgızzé alakul,
míg a reakciózónában a parciálisan (részlegesen) elégı olaj a tökéletlen égés miatt részben szénmonoxid képzıdéshez vezet (hozamcsökkenés).
A reaktorból távozó füstgázok energiatartamát a levegı elımelegítésére használják. A
magasabb levegı hımérséklet hozam-növekedést eredményez. Így a levegı elımelegítési
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hımérsékletének maximalizálása a berendezés szerkezeti anyagának károsodása nélkül egy újabb
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reaktormőködtetést biztosító módszer ismert, mindegyik célja, az egységnyi alapanyag felhasználás
melletti legnagyobb termékmennyiség elıállítása. A termelési sebesség alakulása a reaktorba adott
levegı mennyiségével szabályozható; ha a levegı mennyisége növekszik, ugyanazon terméktípus
elıállításához több olaj betáplálás szükséges és ily módon növekszik a termelési sebesség is.
Azonban vannak olyan idıszakok, amikor a vevıi igények meghaladják a gyártósor reaktorának
névleges kapacitását. Ekkor, mivel a levegı fúvókák mérete, a reaktorban alkalmazott fojtó szakasz
keresztmetszete és a hıcserélıben kialakuló nyomásesés limitált, lehetıség van arra, hogy a
levegıhöz oxigént is adagoljunk. Mivel ily módon a levegıvel bevitt nitrogén mennyisége relatíve
csökken, ezúton további alapanyag beadagolására van lehetıség. Ezt a módszert „oxigén
dúsításnak” hívják. A hozzáadott oxigén mennyiségét a levegıre vonatkoztatott százalékos oxigéntartalom növekedéssel fejezik ki. Az azonos mennyiségő levegıhöz viszonyított oxigén tartalomnövekedés a termelési sebességet lényegesen megnöveli. Az oxigén adagolása során azonban
további problémák is felmerülhetnek. Így ha a fojtó szakaszon túl is el tud jutni az oxigén, akkor
helyi túlmelegedések alakulhatnak ki, ez pedig a reaktor hıálló bélésének károsodásához vezethet.
Ilyen eredető meghibásodás látható a 11.06. ábrán.

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

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

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

11.08. ábra: A koromgyártásban használatos köpenycsöves hıcserélı anyagáramai

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

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

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

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

11.10. ábra: A gyöngyösítı berendezés anyagáramai

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

11.11. ábra: Forgódobos szárító

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a füstgáz széntartalma; [mol C/óra]

FN2, levegı

nitrogén árama a levegıben [mol N2/óra]

CN2, GC

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

Ci, GC

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

(11-1)

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

1.1.

A modern szerves vegyipar alapanyag forrásai

A modern szerves vegyipar legfontosabb alapanyag forrásai a kıolaj és földgáz. Szinte valamennyi
nagy mennyiségben elıállított szerves vegyipari alapanyag elıállítása visszavezethetı erre a két
alapanyag forrásra. A kıolajból és földgázból elıállítható hét alapvetı építı blokk intermedier,
amelyeken a szerves vegyipar meghatározó része alapszik, ezek az alábbiak: etilén, propilén,
butilének, benzol, toluol, xilolok és a metán [1].
Az olefinek – az etilén, propilén és a C4 olefinek (butadién, izobutén, 1- és 2-butének) mind a
földgázból, mind a kıolajból elıállíthatók.
Az olefinek elıállítása elsısorban gızös és katalitikus krakkolással, az aromások elıállítása
katalitikus reformálással és /vagy gızös krakkolással történik.
A metánt a földgázból állítják elı, melynek fı alkotó része. A metán kémiai átalakításával állítják
elı az u.n. szintézis gázt (CO + H2), amely az ammónia gyártás és a metanol gyártás alapanyaga.
1.1.1.A Nagy Volumenő Szerves Vegyületek (NVSV) elérhetı legjobb technikák referencia
dokumentuma (BREF)
A szerves vegyipar legnagyobb mennyiségben elıállított intermedierei és termékei, a Nagy
Volumenő Szerves Vegyületek (NVSV) BREF (elérhetı legjobb technikák referencia
dokumentuma [6]) egy olyan információ bázist jelent, amelyben a legjobb elérhetı technikák
(BAT) információ csere céljainak megfelelıen a szerves kémiai ipart a következı területekre
osztották fel: „Nagy Volumenő Szerves Vegyületek”, „Polimerek” és Finomkemikáliák”. A „Nagy
Volumenő

Szerves

Vegyületek”

terminológiát

olyan szerves vegyületekre vonatkoztatják,

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

ez

a

feltétel.

Ezért

sem

lehetett

részletes

információ

anyagra

cserét megvalósítani

minden NVSV folyamatra, mivel az NVSV területe ilyen széles. Ennek nyomán a BREF az
általános és a részletes információk keverékét tartalmazza az NVSV folyamatokról.
Az NVSV ipart nyolc alágazatra osztották ( funkcionális kémia szerint) és ezek közül az un.
„illusztrációs”

vagy

bemutató

folyamatok

közül

választottak

a

BAT alkalmazására

demonstrációt. A hét bemutató folyamat azzal jellemezhetı, hogy nagy az ipari fontosságuk,
jelentıs környezeti tényezık és sok európai országban mőködnek.
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1.1.táblázat A Nagy Volumenő Szerves Vegyületek BAT bemutató folyamatai
Al-ágazat

Bemutató folyamat

Kisebb olefinek

Olefinek elıállítása pirolízissel

Aromások

Benzol/toluol/xilolok BTX

Oxigén tartalmú vegyületek

Etilénoxid és etilén-glikolok
Formaldehid

Nitrogén tartalmú vegyületek

Akrilnitril
Toluol-diizocianát

Halogén tartalmú vegyületek

Diklóretán (DKE) és vinilklorid monomer
(VCM)

1.2.Etilén alapanyag deriváltjai
Általános információ: A kisebb olefinek adják a NVSV-n belül a kereskedelmi vegyi anyagok
legnagyobb csoportját, emellett számos származékukat állítják elı. 1998-ban az európai etilén
termelés 20,3 millió tonna, a propilén termelés 13,6 millió tonna volt. A vízgız jelenlétében végzett
pirolízis (steam cracking) adja az etilén termelés 98%-át és a propilén 75%-át. Jelenleg
mintegy 50 pirolízis üzem mőködik Európában. Az átlagos európai üzemméret 400 kt/év
kapacitású, a legnagyobb közel évi 1 millió tonnás. Az olefin termelésre alkalmas
alapanyagok a könnyő gázoktól (etán és LPG), a finomítói folyadék frakciókig (benzin,
gázolaj) terjednek. A nehezebb kiindulási anyagok általában nagyobb arányban szolgáltatnak
melléktermékeket (propilén, butadién, benzol) és nagyobb/komplexebb üzemeket igényelnek.
Az összes kisebb olefint a termék specifikáció alapján értékesítik inkább, mint a teljesítmény
szerint, ez a nemzetközi piacoknak kedvez, ahol az eladási ár a fı tényezı. A pirolízis üzemek
licenc technológiákkal dolgoznak, amelyek kis számú nemzetközi fejlesztı cégtıl
származnak. Az általános séma hasonló, bizonyos elemek különböznek, elsısorban a kemence
kialakítás, amit viszont az alapanyagok tulajdonságai és választéka szab meg. A globális
verseny miatt egyik technológia sem kínál különleges elınyöket, és a technológia választás a
korábbi tapasztalattól, helyi körülményektıl és a beruházási költségektıl függ.
Az alkalmazott folyamat: a pirolízis (steam cracking) erısen endoterm folyamat (15-50 GJ/t
etilén), a lejátszódó krakk reakciók 800 oC feletti hımérsékletet igényelnek a pirolízis
kemencékben. Ezzel szemben az ezt követı kinyerési és tisztítási mőveletek az olefin
termékek alacsony hımérséklető elválasztását jelentik -150 o C hımérsékletig és 35 bar
nyomáson. Az üzemeket az integrált energia felhasználás elvei szerint tervezik. A betáplált
anyagok és a termékek különösen tőzveszélyes volta miatt az egész üzemben magas
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színvonalú szennyezés megelızés mőködik, ami azt eredményezi, hogy a legjobban mőködı
üzemekben a teljes szénhidrogén veszteség 5-15 kg/t etilén értékek között marad, ami
köszönhetı például a zárt lefúvató rendszereknek is.
Az olefinek elıállításánál a legjobb elérhetı technika (BAT):
A pirolízis az egyetlen jelenleg alkalmazható nagy volumenő technológia a kisebb olefinek
teljes körő elıállítására, így ez a BAT. Nincs BAT alapanyag, de azok az üzemek, amelyek gázt
használnak, általában kisebb kibocsátásúak, mint a benzin vagy gázolaj alapanyagokkal
dolgozók.
Az etilén felhasználása és etilén derivált termékek
Etilén polietilén





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

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

információ:

A Diklóretán (DKE / EDC

(1,2-etilén-diklorid))

fıleg

a

VCM

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

használják.

Az

DKE/VCM

folyamatot

gyakran

összekapcsolják a klór elıállításával, amiatt, hogy a klór szállítása problematikus, továbbá, hogy
az DKE/VCM/PVC lánc a legnagyobb klór fogyasztó. Az EU-ban 30 DKE/VCM gyártó hely
van, teljes VCM kapacitásuk 5610 kt/év amely jelentıs kapacitás kihasználás ingadozást mutatott
az elmúlt 5 évben.
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1.1.ábra. Vinilklorid – PVC felhasználás és kapacitás kihasználás
Alkalmazott folyamat: Az etilén alapú folyamatban az DKE-t etilén klórozásával (nagy vagy
kis hımérséklető direkt klórozás), vagy az etilén HCl-al és oxigénnel történı reakciójában
(oxiklórozás) állítják elı. A nyers DKE-t mossák, szárítják és tisztítják, az elmenı gázokat
katalitikus vagy termikus oxidációval kezelve. A tiszta, száraz DKE-t termikusan krakkolják krakkkemencékben vinilklorid és sósav képzıdése mellett, a VCM-t desztillációval tisztítják a sósav és a
reagálatlan DKE eltávolítására.
Ha az DKE krakkolásánál keletkezı összes sósavat az oxiklórozó egységben újra használják,
és sem DKE-t sem sósavat nem vezetnek ki illetve be a rendszerbıl ill. -be, abban az esetben
’kiegyensúlyozottnak’ nevezik az üzemet. Amennyiben direkt klórozást és oxiklórozást is
használnak az DKE elıállítására, a kiegyensúlyozott üzemek magas szintő melléktermék
hasznosítással dolgoznak. Lehetıség van az energia visszanyerésre és ismételt felhasználásra a nagy
mértékben exoterm reakciók (direkt klórozás és oxiklórozás) és az energia fogyasztók (DKE
krakkolás, DKE és VCM elválasztás) kombinálásával.

A DKE/VCM elıállításánál a legjobb elérhetı technika (BAT):
a folyamat kiválasztás nyomán BAT a következı:
• az DKE/VCM elıállítására a BAT az etilén klórozása
• az etilén klórozására BAT a direkt klórozás és az oxiklórozás
• a direkt klórozásra lehet BAT a kis és a nagy hımérséklető klórozás is
• az etilén oxiklórozására többféle oxidálószer (oxigén a BAT az új üzemekre és lehet a
meglévı levegıs üzemekre is) és reaktor típus (fix és fluid ágyas is lehet BAT)
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• a folyamat mérleg optimalizálása (DKE/HCl források és nyelık) a folyamat áramok
lehetı legnagyobb mértékő visszaforgatása és teljes kiegyensúlyozása mellett.

1.2.2.Etilénoxid elıállítás és felhasználás
 Etilénoxid
 Etilén glikol  Tereftálsav  PET
Általános információ: az etilénoxid (EO) kulcs intermedier több fontos termék elıállításánál.
A fı felhasználás az etilén glikolok (EG) elıállítása, de fontosak még az etoxilátok, glikoléterek és etanolaminok is.
A teljes EU gyártási kapacitás etilénoxidra 2500 kt/év körül van, és 14 gyártóüzemben
koncentrálódik. Ennek az EO-nak kb. 40%-át glikolokká alakítják (globálisan ez kb. 70%).
Az európai üzemek tipikusan az EO és az EG integrált elıállítására vannak berendezkedve.
Az EO-ot és a MEG-t (mono-etilén-glikol) kémiai specifikációk alapján értékesítik
elsısorban, nem a felhasználási mutatók szerint, ezért a verseny túlnyomórészt az árakban
van
Alkalmazott eljárások: Az etilénoxidot etilénbıl és oxigénbıl (levegı) állítják elı gázfázisú
reakcióban ezüst katalizátorral. A katalizátor nem 100%-os szelektivitású, az etilén egy része CO2 dá és vízzé alakul. Az EO reaktorokban fejlıdött hıt gız fejlesztésére és így főtési célokra
használják az üzemben. Az EO-ot a reaktorból kilépı gáz termékelegybıl vizes abszorpcióval
nyerik ki, majd egy sztripperben betöményítik. Az oxigénes eljárásban a recirkuláltatott gáz
egy

részét

az

EO

abszorberbıl

egy

kolonnára

viszik,

amiben

a széndioxidot

abszorpcióval távolítják el (forró káliumkarbonát oldattal), a karbonát oldatból sztrippeléssel őzik
ki.
Az etilén-glikolokat EO és víz emelt hımérséklető (150-250 oC) reakciójában állítják elı. A fı
termék a mono-etilén-glikol (MEG), de értékes melléktermékek a di-etilén-glikol (DEG) és a trietilén-glikol (TEG) is. A MEG-t elsısorban poliészter szálak és polietilén-tereftalát (PET)
elıállítására használják.
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Az etilénoxid elıállításánál a legjobb elérhetı technika (BAT):
A folyamat: a BAT etilénoxidra az etilén direkt oxidációja tiszta oxigénnel (a kisebb etilén
fogyasztás és a kisebb véggáz termelés miatt). A BAT folyamat etilén-glikolra az etilénoxid
hidrolízisén alapul (olyan reakció körülményekkel amik a kívánt glikol képzıdését elısegítik és
minimális energiafogyasztással járnak).

1.3.Propilén alapanyag deriváltjai


Propilén polipropilén
↓
 Akrilnitril Akrilnitril szál
 Aceton
 Metakrilsav Metilmetakrilát  PMMA
 Propilén oxid
 Propilén glikol  Poliolok
 PUR
 Propilén+ Benzol Kumol Fenol  Biszfenol A  Polikarbonát

1.3.1. Akrilnitril elıállítás és felhasználás
Általános információ: Az akrilnitril monomerként használt intermedier, világszerte számos
alkalmazása van. Az európai akrilnitril többségét akril-szálak elıállítására használják, a
második legfontosabb alkalmazás akrilsavként történik. Az EU-ban hét üzem mőködik, ezek
összkapacitása 1165 kt/év.
Alkalmazott folyamat: A BP/SOHIO folyamat szerint állítják elı a világtermelés 95%-át, ezt
használják Európában is. A folyamat a propilén gızfázisú exoterm ammoxidációja
feleslegben vett ammóniával, levegıvel, fluid katalizátoros reaktorban. A számos
mellékreakció lejátszódása mellett három fıbb termék van:
• hidrogéncianid,

ezt

helyben

átalakíthatják,

eladhatják

(ha van

felhasználó),

megsemmisítik, vagy ezek kombinációját alkalmazzák
• acetonitril, amit tisztítást követıen értékesítenek, vagy megsemmisítenek
• ammóniumszulfát, amit termékként mőtrágyában használnak, vagy a helyszínen
A nyersanyag és energiafogyasztást az akrilnitril eljárásban a katalizátor kiválasztása, a
termelés volumene és a kinyerı üzem konfigurációja befolyásolják. Propilén és ammónia a
fıbb nyersanyagok, de a katalizátor ’utántöltés’ is jelentıs fogyasztó.

A propilén ammoxidációja erısen exoterm reakció. Az akrilnitril üzemek általában nettó
energia kibocsátók, mivel a reakció hıt nagy nyomású gız elıállítására használják, amivel
légkompresszorokat hajtanak, és energiát szolgáltatnak a feldolgozó tisztító egységeknek.
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Az energia kibocsátás 340-5700 MJ/t akrilnitril emiatt az egész üzemre kiterjedı energia
menedzsment kulcskérdés.
A reakciólépésben víz keletkezik, így a folyamatból a víz elvétele kritikus része az üzem
tervezésének. Több eltérı technika van, ezek közül a leggyakrabban használt szerint a
kulcslépés a szennyezık koncentrálása a vízben, bepárlást alkalmazva. A koncentrált
szennyezı áramot elégethetik vagy visszavihetik a folyamat más részébe, hogy az eladható
anyagok mennyiségét maximalizálják (mielıtt elégetik a szennyezı áramot). A ’tiszta’ vizet, amit a
betöményítésnél kapnak, általában biológiai tisztításra viszik.
A reakció elmenı gázai nem-kondenzálható anyagokat (nitrogén, oxigén, szénmonoxid,
széndioxid,

propilén,

propán),

vízgızt

és

szerves

szennyezı

nyomokat

tartalmaznak.

Termikus vagy katalitikus oxidációval lehet kezelni ezt az áramot.
Az akrilnitril üzemhez általában a maradékok megsemmisítésére szolgáló egység is tartozik,
amiben a hidrogéncianidot is el lehet égetni. A kimenı gázok mennyisége és összetétele függ
a külsı eszközöktıl és a hidrogéncianid fogyasztóktól. Emiatt nincs speciális kezelés a
kimenı gázokra (kivéve a hıvisszanyerést).
Az akrilnitril és a hidrogéncianid veszélyes volta miatt a tárolásuknál követendı
biztonságtechnika nagyon fontos.
Az akrilnitril elıállításánál a legjobb elérhetı technika (BAT):
A BAT a propilén ammoxidációja és az akrilnitril ezt követı kinyerése. BAT lehet a három
fıbb

melléktermék

kinyerése

(HCN,

acetonitril,

ammóniumszulfát),

függıen

a

helyi

körülményektıl, de visszaforgatásra és megsemmisítésre szolgáló berendezésekre minden
esetben szükség van.
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1.4. Benzol, toluol alapanyag deriváltjai
 Benzol + Propilén  Kumol Fenol  Biszfenol A  Polikarbonát
↓
 Hexametilén diamin +Adipinsav  Nylon
 Kaprolaktám Aminokapronsav  Nylon
 Etilbenzol
 Sztirol Polisztirol
 Nitrobenzol
 Anilin  MDA MDI PUR
 Toluol  DNT  TDA  TDI  PUR
Az ’aromások’ meghatározás a benzolt, toluolt, a xilol elegyeket (orto-, meta-, és para-xilol)
jelenti, általában BTX-ként ismeretes. A benzolt sztirol, kumol és ciklohexán elıállítására
használják. A toluol nagy részét benzol, fenol és toluol-diizocianát elıállítására használják. A
para-xilolt polietilén-tereftaláttá alakítják (PET), a xilol elegyeket oldószerként használják, az ortoxilolból ftálsavanhidridet állítanak elı.
1998-ban a nyugat-európai aromás ipar több mint 10 millió tonna terméket állított elı, 2,3
milliárd USD értékben. Az aromás piac komplex és változó, mert hat fı terméket jelent,
amiket igen eltérı folyamatokban és kiindulási anyagokból állítanak elı. Az aromás termékek árai
kapcsolódnak

egymáshoz

és

a

nyersolaj

árakhoz,

benzin

árakhoz

és

a

valutaárfolyamokhoz is. Továbbá az EU üzemanyagokra vonatkozó elıírásai 2000 év elejétıl a
motorbenzin benzol tartalmát 1% alatti mennyiségben limitálták, ennek következtében a
kiindulási anyagokból a benzolt ki kell nyerni, ami az EU benzol termelését növelte.
Alkalmazott eljárások: BTX aromásokat három fı anyagáramból nyernek: finomítói
reformátumokból, pirobenzinbıl és benzolt a kıszénkátrány feldolgozásból. A termékáramok
aromás elegyeket tartalmaznak, amiket el kell választani és tisztítani a vegyi piac számára.
• Benzol: Európában a benzol 55%-a pirobenzinbıl, 20%-a reformátumból, néhány
százaléka köszénkátrányból, a többi más aromások kémiai átalakításából származik.
Európában 57 termelı egység van, összkapacitásuk 8100 kt/év.
• Toluol: Európában a pirobenzin és a reformátum fele-fele arányban részesülnek a
toluol termelésbıl. 28 termelı egység összkapacitása 2760 kt/év.
• Xilolok: A xilolok fı forrása a reformátum. A xilol termelés elsısorban a para-xilolra
vonatkozik, de a legtöbb termelı kinyeri az orto- és a meta-xilolt is. Európában 11
termelı egység van, összkapacitásuk 1850 kt/év.
A termelı

eljárások

kiválasztása stratégiai

döntés,

függ

a kiindulási

anyagok

hozzáférhetıségétıl, árától és az aromás termékek iránti igénytıl. A kiindulási anyagok és a
kívánt termékek olyan sok variációja lehetséges, hogy szinte mindegyik üzem konfigurációja
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egyedi. Mindazonáltal az aromások elıállítása petrolkémiai nyersanyagokból néhány
egymással szorosan kapcsolódó és integrált eljárást használ, amik lehetıvé teszik a
következıket:
• Az aromások elválasztását a nem-aromásoktól, a tiszta termékek kinyerését kifinomult
fizikai elválasztási folyamatokkal (azeotróp desztilláció, extraktív desztilláció,
folyadék-folyadék extrakció, hőtve kristályosítás, adszorpció, komplexképzés BF 3 /HFal. A leggyakrabban használt módszerek az oldószeres extrakció, ezt követı
desztilláció.
• A hasznosabb termékek elıállítására szolgáló kémiai eljárások a következık:
-toluol hidrodezalkilezése benzollá (THD vagy HDA)
-toluol diszproporcionálásával benzol és xilolok elıállítása (TDP)
-xilolok és/vagy meta-xilol izomerizációja para-xilollá
-toluol alkilezése para-xilollá vagy p-metil-etil-benzollá
Az aromás termelı egységek lehetnek finomítókban vagy petrolkémiai komplexekben, a
folyamat integráció lehetıvé teszi az infrastruktúra, a melléktermék kezelés, más közös
eszközök, mint a fáklya vagy a szennyvízkezelı közös használatát. A legtöbb aromás
technológiát nemzetközi technológiafejlesztı cégek tervezik és építik. Több mint 70 folyamat
licenc és 20 licencadó létezik, mindegyik más kiindulási anyagra és folyamat jellemzıvel, a
helyi igények kielégítésére.
Az aromások elıállításánál a legjobb elérhetı technika (BAT): Nem lehetséges a BAT eljárás
meghatározása, mivel a kiválasztás nagymértékben függ a kiindulási anyagtól és a kívánt terméktıl.
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1.4.1.A benzol és toluol alapanyag izocianát deriváltjai

1.2.ábra A benzol és toluol alapanyag izocianát deriváltjai

Toluol-diizocianát (TDI) és difenilmetán-diizocianát (MDI) elıállítása és felhasználása
Általános

információ:

Az

izocianátok,

különösen

a

toluol-diizocianát

(TDI)

és a

difenilmetán-diizocianát (MDI) a poliuretánok elıállításában fontosak (pl. rugalmas habok,
bútorkészítésre szolgáló mőanyagok, festékek, autóalkatrészek, fogyasztási cikkek, kemény
habok, építıipari szigetelıanyagok, gépkocsi mőanyag alkatrészek, stb.). 2001-ben a világ TDI
kapacitása 1600 kt/év, az MDI kapacitás 2900 kt/év, 2009-ban világ TDI kapacitása kb. 1900
kt/év, az MDI kapacitás 5100 kt/év volt.
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1.3.ábra. A TDI felhasználás alakulása a világon

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

a toluol

nitrálása,

folyamat: A

folyamat

lépései

a

TDI

a dinitrotoluolok (DNT) hidrogénezése, a toluoldiaminok

(TDA) foszgénezése oldatban. A foszgénezés reakció körülményeinek megválasztása fontos,
mert az izocianát csoport reakcióképes és mellékreakciók mehetnek végbe.
Fogyasztások/emissziók: a kiindulási anyagok a toluol és a nitráló sav (DNT intermedier
elıállítására, hidrogén (a DNT hidrogénezésére TDA-ná) és foszgén (a TDA foszgénezésére TDItá). Az oldószereket és a katalizátorokat újra használják. A fı légszennyezık a szerves vegyületek
(pl. toluol, TDA, oldószerek) az NOx és a sósav. A fı vízszennyezık a szerves vegyületek
(nitroaromások) és a szulfátok. A hidrogénezı lépés desztillációs maradékot és kimerült
katalizátort eredményez. A foszgénezés desztillációs maradékot, szennyezett oldószereket
és aktív szenet termel, amit megsemmisítenek.
A toluol-diizocianát (TDI) elıállításánál BAT: a BAT folyamat felépítése a foszgénezésen alapul.

A difenilmetán-diizocianát elıállításánál alkalmazott
nyersanyaga.

folyamat: :

(MDI)

poliuretán

gyanták

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

elıállítás is integrált
folyamatban történik. A foszgént klór és szénmonoxid aktív szénnel katalizált reakciójában
állítják

elı.

A

diamino-difenilmetánt

pedig

anilin

és

formaldehid

sósav

katalizálta

reakciójában nyerik. A nyers termék mosásából és a reakcióból származó vizes oldatból az
anilint visszanyerik. A lefújt gázokat kezelik. A foszgénezés véggázaiból a sósavat kinyerik és
értékesítik.
A nyers MDI elegyet az oldószer klórbenzoltól három lépésben választják el, ezekben
foszgént, sósavat és fenilizocianátot nyernek. Az MDI elegyet tiszta 4,4’MDI-re, izomer
elegyre és polimer MDI-re választják szét, mind hasznos termékek.
A véggázkezelıben tisztítják az összes a folyamatból származó gáznemő anyagot, ez
kondenzátorból, vizes és lúgos mosóból áll. A mosófolyadékokat a vízkezelıben tisztítják.
A vízkezelı két részbıl áll, az elsıben nyerik ki az aminokat és a metanolt, a másik szolgál a
klórbenzol kinyerésére, amit elválasztással és sztrippeléssel oldanak meg. A kezelt
szennyvizeket a központi biológiai tisztítóba viszik.

1.5. Metán alapanyag deriváltjai


Metán  szintézis gáz (CO+ H2)



↓

 Metanol Formaldehid
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 Formaldehid + Fenol  Fenol-formaldehid gyanták
 Formaldehid + Anilin MDA MDI PUR

1.5.1. A formaldehid elıállítása és felhasználása
Általános információ: A formaldehidet számos termék (pl. gyanták, festékek) elıállításánál
használják, vagy mint a formaldehid 100%-os polimerjeit vagy mint reakcióterméket más
vegyületekkel együtt. A teljes európai termelési kapacitás 3100 kt/év, ezt 68 üzem 13
tagállamban képviseli.
Alkalmazott folyamatok: A formaldehidet metanolból állítják elı, katalitikus oxidációval,
levegı hiány (ezüst folyamat), vagy levegı felesleg (oxid folyamat) mellett. Az ’ezüst’
folyamatok

megkülönböztethetıek

még

aszerint,

hogy

teljes

vagy

részleges

metanol

konverzióval dolgoznak. Mindkét folyamat változatnak vannak elınyei és hátrányai, az
európai formaldehid kapacitás körülbelül egyenlı arányban oszlik meg a két változat között.
A formaldehid elıállításnál a BAT: A BAT termelési vonal lehet mind az ’ezüst’ mind az
’oxid’ folyamat. A folyamat kiválasztás a következı tényezıkön múlik: a metanol szükséglet és
ár, üzem kapacitás, üzem elhelyezkedése, elektromos áram felhasználás, gıztermelés, katalizátor
ára és élettartama. A BAT szerint optimalizálni kell az energia mérleget a környezı üzemi
helyekkel.
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1.6. Alkilezés
1.6.1. Az alkilezés fogalma
Alkilezésnek (vagy arilezésnek) nevezzük azokat a reakciókat, melyek során egy
molekulára addíció vagy szubsztitúció útján alkil- (vagy aril-) csoportot kapcsolunk. Tágabb
értelemben ide sorolhatók mindazok a folyamatok, melyekben a szubsztituens alkil, vagy
aril jellegő szénatomon keresztül kapcsolódik a szubsztrátumhoz.
1.6.2. Az alkilezı reakciók csoportosítása
a)

az alkilezett atom minısége szerint
–

O-alkilezés

(éterek elıállítása),

–

N-alkilezés

(aminok elıállítása),

–

C-alkilezés

(szén-szén kötés létrehozása, ipari szempontból az

–

aktív metilén csoport alkilezése jelentıs),

–

fém alkilezés (fém-szén kötés létrehozása, ipari jelentıségő a Grignard
vegyületek, az aluminium-alkil vegyületek és az ólom-tetraetil elıállítása
jelentıs).

b) a reakció típusa szerint
–

szubsztituciós, ilyen az alkilezési reakciók többsége

–

addiciós, ezek közül gyakorlati jelentıségő csupán az oxietilezés

1.6.3. Alkilezı szerek
 Alkoholok
Fıleg a metil- és etil-alkoholt használják. Fıként O- és N-alkilezést végeznek velük.
A reakciót sav katalizátor jelenlétében végzik. Metil-alkoholhoz sósavat, etil-alkoholhoz kénsavat
használnak. A reakciót gyakran végzik atmoszferikusnál nagyobb nyomáson. Erre részben az
elérhetı magasabb hımérséklet, részben a forrponton lévı alkohol reakcióelegyben ily-módon
elérhetı nagyobb koncentrációja és az ezáltal okozott sebességnövekedés miatt van szükség.
A reakció során nincs molekulaszám csökkenés, a Le Chatelier-Brown elv hatása ilyenkor nem
érvényesül.
Alkoholokkal aromás halogén vegyületek is alkilezhetık, A reakciót alkálikus közegben kell
végezni. (HX megkötés).

Az ilyen reakciókat is gyakran végzik atmoszferikusnál nagyobb

nyomáson.
Lewis sav katalizátorokkal C-alkilezés is végezhetı alkoholokkal. Ezt a reakciótípust a FriedelCrafts reakciók között tárgyaljuk.
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 Alkil-halogenidek
Fontos alkilezı szerek. Reaktivitásuk a halogén elektronegativitásának növekedésekor csökken. A
fluoridok gyakorlatilag nem reakcióképesek. A leggyorsabban és legkönnyebben a jodidok
reagálnak. Olcsó áruk miatt még is a kloridokat használják leggyakrabban. Bromidot vagy jodidot
csak akkor használnak ipari alkilezıszerként, ha a nagyobb termelékenység vagy a termék
magasabb ára ezt kifizetıdıvé teszi.
O-, N- és fém-alkilezés egyaránt végezhetı velük.
A reakció egyensúlyra vezet.
Jó termelés csak halogénmegkötı szerekkel érhetı el. Amikor csak lehetséges (oldhatóság,
érzékenység) vizes lúgot használnak ilyen célra. Ha vizes oldat nem használható tercier amint vagy
piridint használnak.
Alacsony forráspontú alkilhalogeniddel célszerő nyomás alatt alkilezni.
A reaktivitást az alkil csoport szerkezete is befolyásolja. A halogénhez kapcsolódó szénatom
rendősége szintén befolyásolja a reakcióképességet. Az aktivitás a tercier, szekunder,

primer

sorrendben csökken.
Az aralkil-halogenidek közül a benzil vegyületeknek van jelentısége. A benzilezés a végtermék
kialakítása mellett O ill. S atom védelmére is használatos.
 Oxisav-észterek
Dialkil-szulfát, alkil-nitrát, alkil-foszfát, dialkil-szulfit, és dialkil-karbonát használható alkilezı
szerként. A vegyületek reakcióképessége a felsorolás sorrendjében csökken.
Ipari célra fıként a dialkil-szulfátokat használják. Legfontosabb képviselıjük a dimetil-szulfát.
Fıként fenolos hidroxilok alkilezésére alkalmas. Hátránya hogy erısen mérgezı. A reakciót vizes
vagy vizes-alkoholos közegben végzik, amely kálium, vagy nátrium-hidroxidot is tartalmaz. Az
egyik alkil csoport szobahımérsékleten, a második 110-130 °C-on reagál.
A dialkil-szulfátokon kívül a dialkil-karbonátoknak van jelentısége. Monoalkil-malon-észter 50-80
%-os termeléssel alakítható dialkil származékká vele.
Aromás-szulfonsavak észterei, a monoalkil-szulfátokhoz hasonló körülmények között alkileznek.
Fenolos hidroxil alkilezésére használják ıket. Nem mérgezıek. Semleges közegben aminok is
alkilezhetık velük. Savmegkötıszer maga a termék.

 Oxirán-győrős vegyületek
–

Jellegzetes képviselıjük az etilén-oxid
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–

Lúgos vagy savas közegben

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

lánc

alakítható

ki

velük.

Ez

vízoldhatóvá

tehet

bizonyos

vegyületeket.

A reakció enyhén exoterm. Az ilyen típusú alkilezést oldószer nélkül, 140-160 °C-on végzik. A
nyomás 10-15 barg.
A katalizátor - leggyakrabban kálium vagy nátrium-hidroxid - mennyisége 1 - 3 %.
Az etilén vagy butilén-oxid robbanásveszélyes vegyület. Színes fém szerkezeti anyag
oxialkilezéshez

nem

használható,

mivel

ezek

oxirán-győrős

vegyületekkel

rendkívül

robbanásveszélyes tulajdonságú komplex vegyületeket képezhetnek.
1.6.4. Különbözı vegyületek alkilezése
 Hidroxil csoport alkilezése
A reakció célja éterek elıállítása. Alifás vegyületekbıl az alábbi módon lehet étert elıállítani:
a.) Két molekula alkoholból vízelvonással.
A reakció folyadék vagy gızfázisban végezhetı. A folyadékfázisú reakciót kénsav vízelvonó
szerrel végzik. Az alkilezıszer a monoalkil-szulfát.
A reakciót a keletkezı éter forrpontja felett kell végezni.
A hımérséklet egyrészt a reakció sebességét növeli, másrészt ilyen körülmények között a
termék a reakció során elkülöníthetı a reakcióelegy többi részétıl.
Az alkalmazható hımérséklet felsı határa az a hıfok, ahol az alkohol olefinné alakul.
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Gızfázisban a reakció Al2 O3, Al2 (SO4 )3 vagy Al3 (PO4)2 katalizátor jelenlétében végezhetı.
A hımérsékletet ilyenkor is az olefinképzıdés megindulása szabja meg.
Az olefinképzıdés a hidroxil csoporthoz kapcsolódó szénatom rendőségének a függvénye.
Elsırendő szénatomhoz kapcsolódó hidroxil csoport könnyen éterré alakítható, másodrendő
alkoholokból csak rossz termeléssel lehet étert készíteni, harmadrendőekbıl olefin keletkezik.
b) Alkohol és alkil-halogenid reakciójával
Fıként másod és harmadrendő alkoholok éterei és vegyes éterek állít hatók elı ezzel a
módszerrel (Williamson szintézis).
A kondenzáció mellék terméke halogénhidrogén sav ezért a reakciót alkálikus közegben kell
végezni. A reakciót oldatban végzik.
Polihidroxi vegyületek pl.

cellulóz éterei is elıállíthatok ezzel a mód szerrel. A reakcióhoz

100°C körüli hımérséklet és - az alkilezı halogénvegyület forrpontjától függıen - az ennek
eléréséhez szükséges nyomás kell.
c.) Egyéb módszerek
Alkoholos hidroxil olefinekkel addíciós reakcióban észteresíthetı. A reakciót kénsav katalizátor
jelenlétében végzik. A módszer ipari jelentısége kicsi.
Fenolos hidroxil csoport dialkil-szulfáttal, monoalkil-szulfát nátriummal, toluol.-szulfonsavészterrel vagy alkil-halogeniddel észteresithetı. A reakciót alkálikus közegben (általában Naalkoholát) végzik. Ha a fenolos hidroxil több kondenzált győrőbıl álló rendszerhez kapcsolódik
Al2O3 jelenlétében is elvégezhetı a reakció.
 N alkilezés
Rövidebb alkil csoportot tartalmazó aminok, alkohol és ammónia vagy amin gızfázisú
reakciójával állíthatók elı.
A reakciót a hımérséklet emelése gyorsítja. Az alkalmazható hımérséklet felsı határa itt
is az olefin képzıdés függvénye. A reakciót Al2O3 katalizátor jelenlétében végezzük.
Hosszabb alkilláncú aminok hasonló vegyületekbıl folyadékfázisú reakcióval állíthatók
elı. Elıfordul, hogy a kellı reakciósebesség csak atmoszferikusnál nagyobb nyomás
alkalmazásával biztosítható.
Dialkil-szulfátokkal is végezhetı a reakció. Ezek felhasználása a gazdaságosság
függvénye.
A dialkil-szulfát magasabb ára kompenzálható az olcsóbb, nagyobb térfogatú készülék
használatával.
Az aromás aminok - fıként anilinszármazékok - alkoholból és aromás aminból állíthatók
elı alkohollal, kénsav jelenlétében (alkil-szulfát). A reakció folyadékfázisú és gyakran
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autoklávban végzik. A hımérsékletet ebben az esetben is a lehetı legmagasabb értéken
kell tartani. Értékét az olefinképzıdés megindulása szabja meg.
Ha az alkohol kénsav jelenlétében éterré alakul, akkor az alkilezéshez sósav katalizátort
alkalmaznak.
 C alkilezés
Gyakorlatilag aktiv metilén csoport alkilezését jelenti.

Fıleg a gyógyszeripar

szempontjából jelentıs a ciánecetsav észtereinek és a maionsav di-észterének,
dinitriljének, valamint fél-észter-fél-nitriljének ilyen jellegő reakciója.
Az alkilezıszer általában alkilhalogenid,

de ritkábban használnak alkil-szulfátot és

aralkil-szulfonátot is. A reakciót bázisok jelenlétében végzik. Ezek lehetnek fém Na ill.
K, de használják hidridjeiket, alkoxidjaikat és amidjaikat is. A reakciót oldatban végzik.
Az oldószer leggyakrabban alkohol. Ha ez valamilyen okból nem használható benzolt
vagy észtert használnak.
A CH2-csoport mindkét hidrogénjének cseréjét két lépésben kell végezni, még akkor is,
ha az alkil csoportok azonosak. Amennyiben az alkil csoportok különbözıek, elıször
célszerő a nagyobb szénatom számút kapcsolni a szubsztrátumra. Ilyenkor a két
alkilezett származék forráspont különbsége a reakció végén nagyobb, így desztillációs
elválasztásuk könnyebb.
Ha az alkil csoportok szubsztrátumhoz kapcsolódó szénatomjai különbözı rendőek,
akkor szterikus gátlás mérséklése céljából, mindig a kisebb rendővel kell kezdeni a
reakciót.

 Fém alkilezés
Az alkilezıszerek alkoholok vagy alkil-halogenidek.

Fémek alkilezése gyakran

tőzveszélyes folyamat. A reakcióra általánosan jellemzı szempontok nincsenek. A
termék az esetek többségének mérgezı.
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1.6.5. Az alkilezést befolyásoló tényezık
 Koncentráció
Az alkilezıszer feleslege javítja a kitermelést. Ezt fıként ott használják fel, ahol nem áll
más módszer a reakció egyensúlyának eltolására. Gyakran elıfordul,

hogy az olcsó

alkilezıszer egyben a reakcióelegy oldószere. A többszörös alkilezés lehetısége esetén (pl.
aminok), az elválasztási lehetıségek határozzák meg, hogy milyennek választjuk meg a
koncentrációviszonyokat. Ha a termék és a kiinduló vegyületek elválasztása egyszerőbb,
mint az egyszer és többször alkilezett vegyületekké, akkor a koncentrációviszonyokat úgy
választják meg, hogy ne játszódhasson le túlalkilezés.
Ha az egyszer és kétszer alkilezett termékek elkülönítése a könnyebb, akkor ennek
megfelelıen választják meg a koncentráció viszonyokat a reakció indításakor.
 Hımérséklet
Az alkilezések általában endoterm folyamatok. Szobahımérsékleten csak kis sebességgel
játszódnak le. A hımérséklet emelésekor a reakciósebesség nı.

Ennek megfelelıen a

reakciók többségét (kivétel az oxietilezés) olyan magas hımérsékleten kell végezni, amilyet
a jelenlévı vegyületek stabilitása vagy az esetleg fellépı mellékreakciók lehetıvé tesznek.
Kivételt képez a dimetil-szulfátos metilezés - amelyet, ha csak egy metil csoportot akarunk
fel használni - szobahımérsékleten vagy ennek közelében végeznek.
A fémek alkilezése többségében exoterm reakció.
Az oxirángyőrős alkilezések szintén enyhén exotermek ezért ritkán végzik ıket 180 °C-nál
magasabb hımérsékleten.

 Nyomás
A molszám csökkenéssel járó reakciók esetén a nyomás növelése gyorsítja a reakciót
(L’Chateliér-Brown elv).
Gyakran alkalmazzák a nyomás növelést olyan esetben is amikor nincs mólszám változás.
Ilyenkor részben a magasabb hımérséklet elérése

forráspont növekedés által

(reakciósebesség növelés) és részben a jobb oldékonyság biztosítása a cél.
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1.6.6. Az alkilezés készülékei
Alkilezéshez ritkán használnak különleges készülékeket. Általában keverıs, visszafolyó hőtıvel és
adagoló berendezéssel felszerelt készülékek használhatók atmoszferikus nyomáson
Közönséges középnyomású autoklávokat használnak a nyomás alatt végzett reakciókhoz.
A gızfázisú alkilezési folyamatokat általában csıköteges katalitikus reaktorokban, vagy töltetes
reaktorokban végzik.
A szerkezeti anyag a közeg kémhatásától függıen változó. Általában acél, vagy zománcozott
készülékek használatosak.

1.7. FRIEDEL-CRAFTS REAKCIÓK
Friedel Crafts reakcióknak nevezzük a Lewis savakkal (AICl3, ZuCl2 , FeCl3, BF3, TiCl4 stb.)
katalizált alkilezı illetve acilezı reakciókat [2].
A reakció szubsztrátuma valamilyen aromás karakterő vegyület, amely az úgynevezett aktív
komponens Lewis savas komplexével reagált a reakció során.
A szubsztrátum szerkezete jelentıs mértékben befolyásolja annak reakciókészségét. A helyettesítıt
nem tartalmazó szubsztrátumok aktivitási sorrendje a következı:

(1-1)
Elsırendő szubsztituensek növelik, másodrendőek csökkentik a szubsztrátum aktivitását.
Az elsırendő szubtituens hatása általában erısebb, így ezek mindkét típusú szubsztituens együttes
jelenléte esetén nemcsak csökkenthetik, de túl is kompenzálhatják a másodrendő szubsztituensek
aktivitást mérsékelı hatását.
Az aminok,

fenolos hidroxil csoportot illetve ennek étereit tartalmazó vegyületek maguk is

képeznek Lewis savas komplexet, ezért jó kitermeléssel csak HF jelenlétében alkilezhetık.
A nitrobenzol annyira inaktív, hogy a reakció oldószerként is használható.
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1.7.1 A Friedel-Crafts reakciókban használt aktív komponenseket jellemzı tulajdonságai
A Friedel-Crafts reakciókban használt aktív komponensek jellemzı tulajdonságait az 1.2.táblázat
mutatja.
Aktív komponens
1.

Katalitikus

Savklorid
CH3COCl

4.

Katalitikus

Olefin
CH2 = CH2

3.

Termék

Alkilhalogenid
CH3Cl

2.

AlCl3 mennyisége

1 mol

Savanhidrid
(CH3CO)2O

3 mol

2 mol benzol)
Nitril: CH3CN

1 mol

5.
HCN
1 mol
6.

Epoxidok
1 mol

7.

Savak
CH3COOH

8.

2 mol

Alkoholok
CH2H5OH

1 mol

0,75 mol

1.2.táblázat - Friedel-Crafts reakciókban használt aktív komponensek jellemzı tulajdonságai

28

1.7.2. A Friedel-Crafts reakciókat befolyásoló tényezık
A katalizátor tisztasága és szemcsemérete:
Ipari célokra általában AlCl3 -ot használnak. Ezt levegıtıl elzárva kell tárolni (zárt dobokban),
mivel nedvesség hatására HCl lehasadása közben bomlik. Színe az FeCl3 szennyezéstıl általában
sárgás, de sem ez, sem a szintén elıforduló TiCl4 szennyezıdés nem csökkenti - sıt az utóbbi
kismértékben növeli - az aktivitását.
A reakcióelegy az esetek többségében heterogén. Az AlCl3 nem oldódik benne. A reakció sebessége
az érintkezési felület nagyságának tehát a szemcsenagyságnak a függvénye. Túl hevesnek ígérkezı
reakció esetén a darabos, lassú reakció esetén a finom por formájú katalizátor használata az elınyös.
Ha az AlCl3 adagolása valamilyen dugattyús adagolóval vagy szállítócsigával történik, a túl apró
szemcsék összetapadva eltömhetik az adagoló berendezést.
Ha a reakcióhoz csak katalitikus mennyiségő AlCl3 szükséges, pórusos hordozóra felvitt formában
is használható.
Poláros oldószerrel, vagy a reaktánssal gyakran képzıdik oldható komplex.

Ilyenkor a

szemcseméret érdektelen.
A hımérséklet szerepe:
A reakció általában annyira exoterm, hogy a reakcióelegyet hőteni kell, mivel magas hımérsékleten
az aktív komponens, de gyakran a termék is kátrányosodik az AlCl3 hatására.
Ha a szubsztrátum nem elég aktív, melegíteni kell a reakcióelegyet.
A hımérséklet ritkán haladja meg a 90-100 oC-t.
A hımérséklet emelésének hatására izomerizációs reakciók is lejátszódhatnak (AlCl3 hatására). Pl.
n-propil-klorid-benzol reakció esetén -6°C-on n-propil-benzol, 35°C felett

i-propil-benzol a

fıtermék.
Hımérsékletre nem érzékeny komplex képzıdése esetén elıfordul, hogy ennek forrpontján végzik a
reakciót.
Az oldószer szerepe:
Az oldószer legfontosabb szerepe a reakcióelegy homogenizálása. Erre részben a reakció sima
lefolytatása (koncentráció viszonyok), másrészt az egyenletes hıátadás miatt van szükség. Gyakran
elıfordul, hogy az oldószer forrponton tartásával biztosítják a hıelvonást és a reakció számára
megfelelı hımérsékletet.
Az oldószer lehet a reakció szempontjából semleges tulajdonságú vegyület (CS2,

petrol-éter,

CHCl2 -CHCl2 ), nem reakcióképes, de komplexképzı hatású vegyület (nitrobenzol) és lehet maga
a szub-sztrátum (benzol).
Szubsztrátumként is alkalmas vegyület lehet semleges tulajdonságú hígító is, ha a reakciót aktívabb
szubsztrátummal végezzük (pl. naftalin szubsztrátum, benzol hígító)
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A nitrobenzol komplexképzı hatása mellett azért is alkalmas közege a reakciónak, mivel annak
során simán, egyenletesen adja le a katalizátort.
Az oldószer a szubsztituens belépésének a helyét is befolyásolhatja. (Pl. naftalin - acetilklorid
reakció esetén etilénkloridban 1-acetil-naftalin, nitrobenzolban 2-acetil-naftalin keletkezik).

HCl jelenléte:
A HCl a legtöbb reakció mellékterméke. A katalizátor bomlása során szintén keletkezik. Emiatt
célszerő a reakcióelegyet gyenge vákuum alatt tartva, vagy a reakcióelegy szempontjából inert gáz
átbuborékoltatásával eltávolítani a reakcióelegybıl.
Az olyan típusú reakciók esetén, ahol a HCl átmeneti klór vegyületek képzıdése miatt szükséges, a
fenti módszert nem kell alkalmazni (pl. alkohol vagy olefin aktív komponens esetén).

1.7.3. A Friedel-Crafts reakciók alkalmazási lehetıségei
Aktív komponensek:
 Alkoholok
 Merkaptánok
 Tiocianátok

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

(1-3)
 Aromás vegyületek aromás vegyületekkel és aril halogenidekkel arilezhetık. Aralkil
vegyületek izomerizálhatók

(1-4)

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

(1-5)
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1.8. Izooktán elıállítása alkilezéssel
1.8.1. Az elıállítás célja és elve
Az alkilezés célja leginkább a végtermék szempontjából lényeges tulajdonságok kialakítása.
Motorhajtó adalékanyagok, gyógyszerek,

lágyítók,

mőanyagipari segédanyagok, oldószerek,

illatanyagok, mőanyagipari monomerek állíthatók elı alkilezéssel
Az elsı, ipari méretekben megvalósított alifás alkilezés, izoparaffinok alkilezését olefinekkel
kénsav katalizátor jelenlétében még 1938-ban fejlesztették ki.
Az eljárás egyszerősége, a katalizátor olcsósága, a nyersanyagok variálhatósága és a termék jó
minısége miatt az eljárást még jelenleg is használják az iparban.
Izobután, izopentén, és izohexán 97%-os kénsav jelenlétében viszonylag könnyen alkilezhetı, nagy
oktánszámú termékek keletkeznek, amelyek motorhajtó adalékanyagként használatosak.
Az oktánszámot a motorhajtó üzemanyagokra a n-heptán oktán számát 0-nak az izooktán oktán
számát 100-nak véve úgy határozzák meg, hogy annak kopogási tulajdonsága milyen
térfogatszázalék izooktán tartalmú izooktán - normál heptán elegy kopogási tulajdonságával
egyezik meg.
1.8.2. Elıállítás Friedel-Crafts reakcióval
Az izooktán elıállítása izobután alkilezése révén izobuténnel, Friedel Crafts katalizátor, kénsav
vagy HF jelenlétében történik.

(1-6)
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A motorhajtó anyagokhoz kémiai adalékanyagok elıállításának célja a teljesítmény növelés, a
környezetvédelmi elıírások kielégítése, a benzin oktánszámának javítása, a szénmonoxid képzıdés
csökkentése, a kibocsátott illékony szerves anyagok (VOC) reaktivitásának csökkentése.

1.5.ábra. Egy alkilezı üzem képe
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1.9. Éterek elıállítása alkilezéssel
A motorhajtó anyagokhoz korábban ólómtartalmú oktánszám javító adalékanyagokat , fıként
ólomtetraetilt alkalmaztak. Az éter lapú oktánszám javító anyagok az elmúlt évtizedben
gyakorlatilag kiszorították az ólom tartalmú adalékanyagokat.
A legelterjedtebben alkalmazott éterek: a metil-tercier-butil-éter (MTBE), az etil-tercier-butil-éter
(ETBE) és a tercier-amil-metil-éter (TAME).

1.9.1. Az éterek elıállítása alkilezéssel technológia ismertetése
Az iparban megvalósított eljárások több változata létezik.
A módosítható izobutilén vagy izoamilén reagáltatására metanollal vagy etanollal a megfelelı
éterek metil tercier butil éter (MTBE), etil tercier butil éter (ETBE), vagy a tercier amil metil éter
(TAME) elıállítására. Mindegyik eljárás savas ioncserélı gyanta katalizátort alkalmaz szabályozott
hımérsékleten és nyomáson.
Az exoterm reakció hımérséklet szabályozása fontos a konverzió maximalizálása és a nem
kívánatos mellékreakciók és a katalizátor deaktiválódás minimalizálására.
A reakciót általában két lépcsıben valósítják meg kis alkohol felesleggel a 99 % feletti izoolefin
konverzió biztosítására.
A különbözı eljárások között a reaktor konstrukciójában és a hımérsékletszabályozás módjában
van különbség.
 Betáp áramok
Izobutilén és/vagy izoamilén és metanol (vagy etanol) szükséges az MTBE (vagy ETBE) és
TAME elıállításához.
Az izobutilén elıállítása többféle olajfinomító forrásból származhat: Fluidizációs Katalitikus
Krakkoló (FCC) és kokszoló egységbıl származó könnyőbenzin; a benzin gızıs krakkolásából
melléktermék vagy az etilén és a propilén gyártásból származó könnyő szénhidrogének; az
izobután katalitikus dehidrogénezésébıl valamint a tercier butil alkohol a propilén oxid gyártás
mellékterméke.
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1.6.ábra Olajfinomítói alapanayg tároló tartályok

Az MTBE (ETBE) gyártási eljárás technológiai folyamatábráját az 1.7. ábra mutatja.
A technológia az MTBE és ETBE gyártásnál azonos.

1.7. ábra. Az MTBE gyártási eljárás technológiai folyamatábrája

A betáp áramokat a primer rektor tetejére történı bevezetés elıtt lehőtik. A primer csöves
reaktorban lévı katalizátor apró gyöngy szemcsés fixágyas katalizátor. A reakcióelegy átáramlik a
katalizátor rétegen, amelyben kb. 60-90 °C és 14 barg nyomás van, fentrıl lefelé áramolva és a
reaktor alján lép ki. A primer rektorból kilépı reakcióelegy étert, metanolt és el nem reagált
izobutilént tartalmaz, valamint kismennyiségő paraffint, amely a betápból származik.
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A kilépı áram egy részét lehőtik és visszavezetik a reaktor tetejére a hımérséklet szabályozás
céljából. A primer reaktorból kilépı áram másik részét bevezetik a szekunder reaktor középsı
részébe, a katalizátor réteg alá. Az étert fenéktermékként távolítják el a szekunder reaktorból,
amelyben a nem reagált izobutilén és olefin gızök a katalizátor rétegen felfelé áramolva éterré
alakulnak. A szekunder reaktor tetején kilépı gızöket lehőtik és reflux kondenzátorban
kondenzáltatják. A kondenzátumból a metanolt egy vizes mosótoronyban kimossák és a keletkezı
vizes metanol elegybıl desztillációval visszanyerik a metanolt és visszavezetik a primer reaktorba.
1.9.2.Az MTBE, ETBE gyártás Magyarországon
Az elsı MTBE gyártó üzem Magyarországon a MOL Tiszai Finomítójában, Tiszaújvárosban 1980
óta üzemel. A MOL-csoport termékfejlesztési politikájában évek óta kiemelkedı fontosságú a
termékek környezetre gyakorolt hatásainak javítása. Így, miután több lépcsıben áttértek a
kénmentesnek

tekinthetı

üzemanyagok

gyártására,

megkezdték

egy

biológiai

eredető

alapanyagokból elıállított üzemanyag-komponens, a bio-ETBE gyártását és az üzemanyag adalék
termékekben az MTBE helyett történı felhasználását.
Megtörtént az MTBE (metil-tercier-butil-éter) üzem átalakítása bio-ETBE üzemmé a MOL Dunai
Finomítójában, Százhalombattán. A bio-ETBE (etil-tercier-butil-éter) mezıgazdasági eredető
etanolból (bioetanol) elıállított benzinkomponens, mely azon túl, hogy megújuló alapanyagból
készül, olyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a ma oktánszámnövelı komponensként
alkalmazott MTBE.
Az

EU

bioüzemanyagokról

szóló

közösségi

célkitőzéseinek

megfelelıen

a

MOL- csoport tovább növelte a bio-ETBE kapacitását: 2005 végére a pozsonyi finomító MTBE
üzemét is bio-ETBE üzemmé alakították át.
A bio-etanol adalékanyagok, és a bio-etanol alapú ETBE alkalmazásának további növekedése
várható.
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2. ACILEZÉS
Acilezésen általában olyan folyamatot értünk,
amelyben az R − C = O (ahol R=alkil-, aril-, vagy aralkilcsoport) acilcsoportot úgy visznek be egy
molekulába, hogy C – C kötés alakul ki. Ugyanakkor ez a reakciótípus magába foglalja azt is,
amikor oxigén, nitrogén vagy kén atomon alakítanak ki acilcsoportot. [1].
Ezeket a mőveleteket
O – acilezésnek
N – acilezésnek
S – acilezésnek nevezzük.
Természetesen ide sorolhatók a szervetlen savkloridokkal, pl. foszgénnel (szénsav-diklorid)
elvégzett hasonló reakciók is, melyeket ezen fejezet keretében részletesen ismertetünk.

2.1. Acilezıszerek
2.1.1. Karbonsavak
R

C

O
OH

(2-1)

A karbonsavak a legegyszerőbb acilezı szerek közé tartoznak. O- és N- acilezési reakciókban
egyensúly alakul ki, és katalizátor hiányában a reakciósebesség kicsi.
C2H5OH + CH3-COOH

CH3-COO-C2H5 + H2O

(2-2)

C6H5NH2 + CH3-COOH

C6H5-NH-COCH3 + H2O

(2-3)

Ha a savakat C-acilezésre akarjuk használni, akkor segéd reagensekre is szükség van, pl. Lewis
savak AlCl3 illetve BF3.

2.1.2. Savanhidridek
R C

O
O

R C
O

(2-4)

Amennyiben a savakból savanhidridet állítunk elı, sokkal hatékonyabb acilezıszert kapunk. A
savanhidridek igen jó O- és N- acilezıszerek, bár ásványi savakkal olykor katalizálni kell a
folyamatot. Lewis savak jelenlétében az anhidridek jó C- acilezıszerek.
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A gyakorlatban csak az alacsonyabb szénatomszámú alifás savanhidrideket használják (ecetsav-,
propionsavanhidrid).
A dikarbonsavanhidridek közül a maleinsav-, borostyánkısav, míg az aromások közül a benzoesavés a ftálsavanhidrid terjedt el a gyakorlatban. Tudnunk kell, hogy O- és N- acilezések esetében
általában azért viszik be a molekulába az acilcsoportot, hogy az –OH vagy –NH2 csoportot
megvédjék valamilyen aktív reagens támadásától. A védıcsoportot a reakciósorozat valamely
fázisában hidrolízissel el lehet távolítani.

2.1.3. Savhalogenidek
R

C

O
X

(2-5)

A savanhalogenideket, különösen a savkloridokat is széles körben használják acilezésre. Nagyon
aktív O-, N- acilezıszerek, de C- acilezésre csak Lewis savak jelenlétében használhatók. Hátrányuk
az anhidridekkel szemben, hogy a reakcióban hidrogén halogenid képzıdik, mely gyakran pl.
bázisok acilezésekor nem kívánatos. Ezért ezeket a folyamatokat alkáli hidroxid, vagy tercier
aminok jelenlétében végzik.
A savhalogenidek reakcióképességi sorrendje a következı: F < Cl < Br < I.
a halogének elektronegativitása szerint alakul, ami éppen fordított

Ez a sorrend nem

F > Cl > Br > I, hanem az

elıbbi elemek polarizálhatóságának felel meg.

2.1.4. Ketén és diketén
A keténnel történı acilezésnél a reakció az erısebben polározott
C O
kettıskötés telítésével indul, ez a kötés azonban a enol → keto átalakulás révén

C

C
kettıskötés reagál:

regenerálódik, formálisan tehát
CH2

C O + HX

CH2

C OH
X

CH3 C O
X

(2-6)
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Reakciópartner

Elıállítható

- X csoport

vegyület típus
Víz

- OH

karbonsav

Alkohol

- OR

karbonsav észter

Karbonsav

O C

egyszerő vagy

R

vegyes karbonsav-

O

anhidrid
Halogén

-Cl, -Br, -I

karbonsav
halogenid

Ammónia

- NH2

karbonsav-amid

Primeramin

- NH – R

helyettesített
karbonsav-amid
vagy acilezett
primer-amin.

2.1.5. Néhány fontosabb acilezıszer elıállítási módja
Ecetsav / ecetsavanhidrid
Az ecetsavat nagyipari módon acetaldehid oxidációjával állítják elı. Az oxidáció közbensı terméke
a perecetsav. [2]

2 CH3 C

O
H

O
+ O2

CH3 C
O OH

O
+ CH3 C

O
2 CH3 C

H

OH

(2-7)

Az oxidációt 50-70 ºC-on mangánacetát katalizátor jelenlétében végzik, melynek az a szerepe, hogy
a perecetsav felhalmozódását megakadályozza.
A katalizátor megváltoztatásával lehetséges a fenti folyamatot úgy is vezetni, hogy az elméleti
kitermelés 40 %-nak megfelelı mennyiségő ecetsavanhidrid képzıdjön.
A perecetsav acetaldehiddel acetpersav-észterré alakul,
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O
CH3 C

+
O OH

O

O
C

CH3

OH

CH3 C O O CH CH3

H

(2-8)

mely vízre és ecetsavanhidridre bomlik.

O

H3C

OH

O
C

CH3 C O O CH CH3

O + H2O
C
H3C

O
(2-9)

Katalizátorként réz és kobaltacetát kombinációt alkalmaznak és az acetaldehidet etilacetátban 50
ºC-on rövid ideig oxidálják tiszta oxigénnel. Az etilacetátnak az a szerepe, hogy a reakcióban
képzıdött vizet az át nem alakult acetaldehiddel együtt azonnal kidesztillálják a reakcióelegybıl.
Az etilacetát–víz–acetaldehid elegyet rektifikációval szétválasztják és az aldehidet az etilacetáttal
visszavezetik a folyamat elejére. Az ecetsav-ecetsavanhidrid katalizátor elegyet szintén desztillációs
tornyokban

választják

szét.

Elıször az

ecetsavat

desztillálják

ki

az

elegybıl,

majd

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

Propionsav /propionsavanhidrid
Propionsavat etilénbıl, szénmonoxidból és vízbıl az alábbi reakcióegyenlet szerint lehet elıállítani:
CH2 = CH2 + CO + H2O

CH3-CH2-COOH

(2-10)

A folyamatban Ni-propionátot alkalmaznak katalizátorként, melybıl a valóban katalitikus hatású
nikkelkarbonil képzıdik a reakció körülményei között (250 ºC

200-300 at). A reaktorokat Ti, Zr

béléssel kell ellátni a korrózió kiküszöbölése érdekében. Hasonló körülmények között
propionsavból, etilénbıl és CO-ból propionsav-anhidrid állítható elı.

CH3 CH3 + CO + CH3 CH2 COOH

250 °C
Ni-propinát

CH3 CH2 C O
O
CH3 CH2 C O (2-11)

Ketén, Diketén
A ketént az ecetsav és az aceton pirolízisével állítják elı az alábbiak szerint:
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O

700 °C
CH2 C O + H2O

CH3 C
OH

600-700°C
CH3 C CH3
CH2 C O + CH4
O

(2-12)

Az ecetsavból történı gyártásnál az ecetsavat 0,2 – 0,3 % trietilfoszfáttal elpárologtatják és 100
mbar nyomáson egy Cr-Ni-acél csıkígyóba vezetik, melyet elektromosan 700-730 °C-ra főtenek. A
kemencébıl kilépı gázokhoz stabilizálás céljából 0,3 % NH3-t vezetnek, és azonnal lehőtik, és a
képzıdött vizet lekondenzáltatják. Ebben a lépcsıben híg (30-40 %) ecetsav képzıdik, majd a
gázokat Roots fúvóval

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

nagy áramlási sebességet. A tartózkodási idı 0,2 s. A fúvó után a – 20 ºC-os kondenzátorban
lekondenzálódott ecetsav-ecetsavanhidrid-diketén elegyet visszavezetik a folyamat elejére. A nem
kondenzálódott ketént hideg – 0 ºC-os - diketénben dimerizálják/abszorbeálják és ilyen formában
tárolják.

A ketén hőtéssel diketénné dimerizálódik
2 CH2 C O

CH2 C O
H2C

C O

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

a

diketén

maga

is

igen

reakcióképes.

acilezıszer

Mint

acetil-aceto-csoport

O
CH3 C O CH2 C
O

bevitelére alkalmas.

(2-14)

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

CH3 C O
CH2 C O

CH2 C OH

+ HO C2H5
H2C C O

CH2

H2C C O C2H5

C O

O

O C2H5(2-15)

2.2. Észterezés, észterezési egyensúlyok
Ha egy alkoholos, vagy fenolos hidroxilt különbözı vegyületekkel acilezünk, akkor acilezı
észteresítésrıl beszélünk. Direkt észteresítésnek azt a folyamatot nevezzük, amikor az észtert
közvetlenül savból és alkoholból állítjuk elı. A reakció során a vízkihasadással egy idıben
kapcsolódik össze két molekula. A folyamat egyensúlyi, és proton katalizált.
A reakció általános egyenlete a következı:

O

H
+ R'

R C

OH

R COOR' + H2O

OH

(2-16)

A jobb oldali irányba lejátszódó folyamat az észteresítés, míg az ellenkezı irányú folyamat az
észter hidrolízise.
A savval katalizált direkt észteresítéskor a reakciót proton váltja ki. Elsı lépésként a sav
protonálódik.
O

OH

O

R C

R C
OH2

+H
OH

I.

R C
OH

(2-17)
II.

Két határeset lehetséges, melyek szerint az I. esetben a proton lokalizált, míg a II. esetben
delokalizált. Az eddigi kutatások igazolták a II. forma valószínőségét, és

18

0 izotópos kísérlettel

sikerült igazolni, hogy a kilépı víz a sav hidroxil csoportjából, és az alkoholos OH hidrogén
atomjából képzıdik.
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A mechanizmus tehát a következı:
OH

K1

+

R COOH + H

R C

gyors

+ R'OH

k1

OH

R' gyors

R C OR' + H

R C O

OH

OH

OH

H

OH

1.

2.

(2-18)
OH

OH

gyors

R C OR' + H

-H2O

R C OR'

OH

OH2

OH

K2

OR'

gyors

R C

k2

O
R C OR' + H

2.

(2-19)
A reakció karboniladdíciós közbensı terméken, ortokarbonsav-monoészter képzıdésen keresztül
megy végbe. A mechanizmusa AAc2 bimolekuláris.

2.2.1. Az észteresítés egyensúlya
A direkt észteresítés egyensúlyra vezetı folyamat, az egyensúlyi állandó (K) az észteresítés végén:

K=

[észter ][víz ]
[alkohol ][sav]

(2-20)

A K egyensúlyi állandó ismerete fontos a reakció megtervezéséhez. Ha K < 1, akkor direkt
észteresítés nem alkalmazható. Ha valamely gyártás folyamán egy észter-víz-alkohol-sav elegyet
kapunk, és az ebbıl számolt látszólagos állandó K1, és ha ismerjük a tényleges K állandót, akkor ha
K1 < K a várható további reakció észteresítés, ha K1 > K hidrolízis fog bekövetkezni.
Az egyensúlyra ható tényezık:
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1. A reakciókomponensek szerkezete
A vizsgálatok – Mencsutkin – azt mutatták, hogy a legnagyobb egyensúlyi állandót
metanollal lehet elérni, és a K a szénlánc növekedtével csökken. Ugyancsak csökken K
értéke, ha az alkohol rendősége nı. Pl. ecetsav metanollal történı észteresítése esetén
K=5,24, n-propanollal K=4,07, míg i-propanollal K=2,35.
Fenolok egyensúlyi állandója nagyon kicsi. Gátló hatásúak még az elektronszívó
szubsztituensek.
2. Hımérséklet
Direkt észteresítés esetén a hıeffektus kicsi, a hımérséklet változásával a K értéke csak
kismértékben változik.
3. Oldott elektrolitok hatása
Mivel a direkt észteresítést ásványi savak, elektrolitok jelenlétében végzik, ennek
hatásával számolni kell. Különbözı ecetsavészterek elıállításakor az egyensúlyi állandó
lineáris függését figyelték meg a sósavkoncentrációtól. Etilacetát perklórsavval katalizált
direkt észteresítésének egyensúlyi állandója 11 % perklórsavig a
K = 3,45 +0, 68 xi

(2-21)

összefüggéssel számítható, ahol xi a perklórsav móltörtje.

2.2.2. Az észteresítési egyensúly eltolásának módjai, az észteresítés teljessé tétele
Az észterezés egyensúlyi reakció, és az egyensúlyi állandó értékét nem, de az észter mennyiségét
befolyásolhatjuk. A tömeghatás törvénye értelmében az észter mennyisége növekedni fog, ha a
kiinduló anyagok valamelyikét feleslegben alkalmazzuk, vagy a keletkezı termékek egyikét
eltávolítjuk.

1. A kiindulási anyagok mennyiségének növelése
Elvileg akár a savat, akár az alkoholt adhatjuk feleslegben, mindig azt, amelyik olcsóbb. Ha egy
egyenértéknyi savra n egyenértéknyi alkohol jut, akkor a keletkezett észter mennyisége az
egyensúlyi állandó ismeretében számolható (mol %-ban).

K=

x2
(100 − x)(100n − x)

(2-22)

45

2. A reakció termék eltávolítása a reakcióelegybıl

Történhet fizikai vagy kémiai módszerekkel. A fizikai módszer általában
desztilláció, melyet az alábbiak szerint végezhetünk el:
a.)

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

folyamatosan kidesztillálható.
b.)

Gyakran a víz biner azeotrópként kidesztillálható az alkohollal. Propil alkoholtól

kezdve egy mol alkohol egynél több mol vizet visz el, tehát a reakcióelegy vízben
szegényedik. Butil alkoholtól kezdve a kondenzáltatott azeotróp két fázisra válik szét és az
alkohol szeparálás után visszavezethetı a reaktorba.
Ha a reakcióelegyhez hetereoazeotrópot képezı inert anyagot adunk (benzol, toluol,
ciklohexán) a víz folyamatosan kidesztillálható.
Ha az észter forráspontja eléggé kicsi és sem a vízzel, sem a kiinduló vegyületekkel nem
képez azeotrópot, egyszerően kidesztillálható.
Gyakoribb az az eset, amikor az észter-víz-alkohol terner azeotrópot képez és így desztillál
ki a reakcióelegybıl. Terner azeotrópot képezhetünk inert oldószer bevitelével is.

3. Kémiai úton történı vízmentesítés
Vízmegkötıként CaCl2-t is használhatunk, de legelegánsabb a karbodiimidek használata.

R N C N

R + H2O

R NH C NH R
O

(2-23)

A keletkezett karbamid származék a reakcióelegybıl kiszőrhetı.

2.3. Karbonsavak acilezése
A karbonsavak acilezése általában keténnel történik és vegyes anhidrid képzıdik. Az ecetsavból
történı ketén gyártás kombinálható az ecetsav keténnel történı acilezésével, amikor is
ecetsavanhidridet kapunk.

O
R C
OH

O
+ O C CH2

R C
O C
O

CH3
(2-24)

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

R C

O

R C

O

+R C
O C CH3

O

OH

+ CH3-COOH

R C
O

O

(2-25)

Karbonsavak reagáltathatók savhalogenidekkel savmegkötı jelenlétében vagy anélkül, amikor
szintén anhidrid képzıdik.

O
+ R'

R C

R C

O

O

C
Cl

OH

O

R'

+ HCl

C
O

(2-26)

2.4. Savkloridok elıállítása savak foszgénezésével
Karbonsavak foszgénezésekor az alábbi reakciók játszódnak le [3]:
a.)

O

O

C + COCl2

R

R

C + CO2 + HCl
Cl

OH

(2-27)
b.)

O
O

O

R C
O

+R C

R C
OH

Cl

+ HCl

R C
O

(2-28)
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c.)

O
R

O

C
O

R

+ C O C l2

2

R

C

C

+ CO2
Cl

O
(2-29)
A fenti reakciók közül az a.) és a c.) katalizátor nélkül nagyon lassú, és nagy anhidridtartalmú
reakcióelegyet kapunk.
Katalizátorként régebben kvaterner ammónium kloridokat – úgymint tetrahexil ammónium klorid,
illetve tetrabutil ammónium klorid – használtak, valamint dimetil-formamidot.
Ezek a vegyületek hatásos katalizátorok, de viszonylag nagy mennyiségben 5 mol % kell használni

ıket, míg a dimetilformamid kátrányosodik és viszonylag hamar elveszítik aktivitásukat.
Az SNPE francia cég a 80-as években intenzív kutatásokat folytatott új, hatásosabb katalizátorok
elıállítására, melyek közül az alábbi két Q+Cl- tipusú katalizátor vált be a legjobban.
Tetrabutil karbamid
Bu

Bu

COCl2

N
N
C
Bu
Bu -CO2
O
Hexabutil-guanidin ClBu

Bu

Bu

N C N
Bu

Cl

Bu
(2-30)

HBGCl

Bu
N

N
Bu

Cl

Bu

C

Cl-

N
Bu

Bu

(2-31)

Mindkét katalizátor igen hatékony, de a HBCC jobb hıstabilitással rendelkezik HCl jelenlétében.
A HBGCl kis koncentrációban is igen aktív. 100-120 ºC-os hımérsékleten 0,02 mol %
koncentrációban alkalmazva teljes átalakulás érhetı el vele.
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Amennyiben a savkloridot desztilláljuk, az üstmaradékben lévı katalizátor visszaforgatható a
folyamatba.
Hosszú használat alatt is csak nagyon kevés melléktermék és kátrány képzıdik.
A katalizis mechanizmusa
A mechanizmus függ a sav erısségétıl.
Ha a sav gyenge pKa > 3,5 akkor úgynevezett push-pull mechanizmus szerint játszódik le a
folyamat.
Cl
+

+

-

- COCl2

+

Q Cl + R C

RCOOH Q Cl

R COOH + Q Cl

-

O

O
R C

H

+ HCl +CO2
Cl

O
C Cl
O

(2-32)

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

+

-

RCOO

R COOH + Q Cl

-

+

Q +HCl

COCl2
O

+

-

Q Cl + R C O C Cl
O

O

+ CO2

R C
Cl

(2-33)

Jelenleg biztató kutatások folynak az irányba, hogy a HBGC-t hordozóra vigyék. Szilika hordozón
minden tisztítási lépcsı nélkül – desztilláció – 99 %-os konverzióval tiszta savkloridot állítottak elı.
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Ipari acilezési technológiák ismertetése
Az alábbiakban két, a Framochem KFT-nél Kazincbarcikán megvalósított acilezési technológia
ismertetése következik.

2.4.1. Valeriánsavklorid gyártás
Reakcióegyenlet:

(2-34)
Móltömeg
valeriánsav

foszgén

valeriánsavklorid

sósav

szén-dioxid

102,2

98,9

120,6

36,5
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Az alapanyag és a késztermék tulajdonságai:
Valeriánsav: Színtelen, igen átható szagú folyadék.
Olvadáspont: - 19 ºC
Forráspont:

185 ºC

Sőrőség:

935 kg/m3

Valeriánsavklorid:

Átható szagú, színtelen, erısen maró folyadék.

Olvadáspont: - 110 ºC
Forráspont:

126 ºC

Sőrőség:

1012 kg/m3

A technológia ismertetése [4] (lásd. 2.1. ábra A valeriánsavklorid gyártás folyamatábrája).
Az alapanyag tárolása, lefejtése:
A valeriánsavat egy 25 m3 térfogatú saválló acél tartályban tárolják, mely egy aktívszenes
bőzadszorberen lélegzik az atmoszférába. A sav tartálykocsiban érkezik, centrifugál szivattyúval
fejtik le a tárolótartályba. Lefejtés alatt a tárolótartály és a tartálykocsi légzıjét un. gázlift
vezetékkel kötik össze a valeriánsav szabadba jutásának megakadályozására.

Foszgénezés:
A technológia kialakításának során azt a tényt vették figyelembe, hogy a sav és a savklorid
forráspontja között igen jelentıs a különbség és a valeriánsavklorid viszonylag kicsi forráspontja
miatt a foszgénezés alatt a reaktorból a reakció hımérsékletén kidesztillálható.
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2.1.ábra. A valeriánsavklorid gyártás folyamatábrája

A reaktor (1) egy 2000 l-es zománcozott duplikált keverıs autokláv, amely egy 12 elméleti
tányérszámú töltetes – Sulzer Mella karbontöltet – rektifikáló toronnyal (2) van ellátva. A reaktort
140 ºC-os szabályozott hımérséklető forróvízzel főtik. A folyamat indítása elıtt a reaktorba 1300
kg valeriánsavat és 10 kg HBGC-t mérnek be, és felfőtik 120 ºC-ra és elkezdik a foszgénezést 100
kg/h foszgén betáplálással. A foszgént a folyadékszint alá vezetik. A rektifikáló torony
kondenzátorát (3) vízzel hőtik és induláskor a kondenzátumot teljes egészében visszavezetik
refluxként. Amikor a reflux összetétele kb. 90-92 % savklorid és 7-8 % foszgén, elkezdik a sav
adagolását párhuzamosan a foszgénnel. A savbetáplálást fokozatosan 125 kg/h értékre, míg a
foszgénbetáplálást 150 kg/h értékre emelik, a refluxarányt pedig 1-re állítják. A kondenzátorról (3)
a 7-8 % foszgéntartalmú savkloridot a kifúvató rendszerre vezetik. A (3) kondenzátorról távozó
gázok foszgén és savklorid tartalmát a (4), (5) – 18 ºC-os glikolhőtéső és – 50 ºC-os Marlotherm
hóközlı folyadékkal hőtött kondenzátorokra vezetik. A kondenzátorok szerkezeti anyaga mőszén. A
lekondenzálódott foszgén és savklorid visszavezetésre kerül folyamatosan a reaktorba.

Foszgénmentesítés:
A rektifikáló oszlop kondenzátoráról lefolyó foszgénes nyers savkloridot egy 50 ºC-os melegvízzel
főtött KOROBON lemezes mőszén hıcserélın (6) és ugyancsak 50 ºC-os melegvízzel főtött
zománcozott teflon forgórésszel ellátott filmbepárlón (7) vezetik keresztül, melyekbe ellenáramban
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nitrogént vezetnek be és kifúvatják a foszgént a termékbıl. A foszgén tartalmú nitrogént egyesítik a
rektifikáló oszlop kondenzátorából kilépı gázokkal és együtt vezeti a – 18 és – 50 ºC-os
kondenzátorokra.
A terméket a (8) keverıs autoklávban lehőtik és tartályba szivattyúzzák.
A véggázak, melyek a (4), (5) kondenzátorról távoznak, égetı berendezésben kerülnek
megsemmisítésre.
Az így elıállított valeriánsavklorid 99,8 %-os tisztaságú, 0,0l % foszgént és 0,01 % HCl-t tartalmaz.
Fenti eljárás és berendezés alkalmas pivalinsavklorid és butánsavklorid elıállítására is.

2.4.2. C7-C10 savkloridok elıállítása
A C7-C10 egyenes- vagy elágazó láncú savkloridokat az elızı módon nem lehet elıállítani, mivel
atmoszférikus forráspontjuk 180-250 ºC tartományban van és a reaktorból nem desztillálhatók ki.
Ezért a foszgénes – 1-2 % foszgéntartalmú – nyers savkloridot vákuumdesztillációval tisztítják, a
katalizátor tartalmú üstmaradékot pedig visszaforgatják a foszgénezési lépcsıbe.

Szakaszos eljárás
Foszgénezés:
Egy zománcozott keverıs autoklávba - mely el van látva – 18 ºC-os és – 50 ºC-os hőtıközeggel
hőtött mőszén kondenzátorral - bemérik a friss savat és 0,02 mol %-nyi katalizátort. A reaktort 120
ºC-ra főtik és megkezdik a foszgén bevezetést és folyadékszint alá. A reaktor köpenyébe forróvizet
cirkuláltatnak és a reaktor belsı hıfokát kaszkádhımérséklet szabályozóval tartják állandó értéken.
A szabályzó szükség szerint vagy hidegvizet, vagy gızt adagol a hőtı/főtı cirkulációs körbe. A
foszgénezés folyamata erısen exoterm, ezért a foszgénezés alatt a reaktor nagyobbrészt hőtve van.
A reaktorból távozó HCl és CO2 sok foszgént tartalmaz, amit a kondenzátorokon lekondenzáltatnak
és visszavezetnek a reaktorba. A reakció végét a foszgén reflux erıteljes növekedése, valamint az
jelzi, hogy a reaktor hőtı/főtı köre hőtésbıl főtésre vált. A kondenzátorokról távozó gázok
sósavabszorberen át kerülnek az égétıberendezésbe.

Foszgénmentesítés/desztilláció
A foszgénes nyers terméket (1-2 % foszgén) vákuummal egy desztilláló üstbe szívatják. A kiforraló
egy desztilláló toronnyal van ellátva. A desztillációt teljes refluxszal indítják, és ez alatt az idı alatt
a foszgénmentesítés is megtörténik. Amikor a vákuum értéke stabilizálódott – 80 mbar – és a reflux
is egyenletes, 0,5-ös reflux aránnyal megkezdik a desztillációt. A terméket vákuum alatti szedıbe
győjtik és elemzés után tárolóba ürítik.
A desztilláció végén a katalizátortartalmú üstmaradékra rámérik a friss savat és egy közti tartályon
át visszaadják a foszgénezı reaktorba.
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2.4.3. Di-etil-karbonát gyártása
A di-etil-karbonátot – továbbiakban DEK – az etil-alkohol és a foszgén reakciójával állítják elı.
A di-etil-karbonát tulajdonságai:
Színtelen, kellemes szagú folyadék.
Móltömeg:

118

Forráspont:

125,8 ºC

Fagyáspont:

-43 ºC

Sőrőség:

975 kg/m3

Lobbanáspont:

Fı felhasználási területe:

33 ºC

Li-akkumulátor elektrolit,
gyógyszergyártás,
oldószer.

Reakcióegyenlet
A gyártás a foszgénnel végzett 0-acilezés közé sorolható. Elsı lépésben a foszgén reagál az
alkohollal és etil-klórformiát képzıdik.
1.

O
CH3 CH2 OH + COCl2

CH3 CH2 O C

+ HCl
Cl

46 g/mól
etanol

98,9 g/mól
foszgén

108,45 g/mól
etil-klórformiát

36,45 g/m
sósav

(2-35)

Ezt követıen klórformiát egy további alkohol molekulával reagál és DEK képzıdik.
2.
O
CH3 CH2 O C

+ CH3 CH2 OH
Cl

108,45 g/mól
etil-klórformiát

CH3 CH2 O C O CH2 CH3 + HCl
O

46 g/mól
etanol

118 g/mól
DEK

36,45 g/m
sósav (2-36)

A gyártást alkohol feleslegben kell végrehajtani, mivel a karbonát képzıdés viszonylag lassú
folyamat, és a klórformiátot a lehetı legnagyobb mértékben át kell alakítani karbonáttá. Az alkohol
felesleg és a reakcióban képzıdı HCl viszont az alábbi káros mellékreakciókra vezet.
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3.
CH3 CH2 OH + HCl

CH3 CH2 Cl + H2O
etil-klorid

4.
CH3 CH2 OH + Cl

CH2 CH3

CH3 CH2 O CH2 CH3 + HCl
di-etil-éter

(2-37)

A (2-37) egyenlet szerinti harmadik reakcióban képzıdı víz a foszgénnel reagál.
COCl2 + H2O

CO2 + 2 HCl

(2-38)

A mellékreakcióban képzıdı di-etil-éter és etil-klorid ún. könnyő komponensek – forráspontjuk
kicsi – a reaktorokból nagyrészt a képzıdött HCl gázzal eltávolíthatók. Minden esetre, mivel
alapanyagot fogyasztanak célszerő képzıdésüket visszaszorítani. Amennyiben a gyártást
klórformiát feleslegben végeznék, a HCl beoldódás a reakcióelegybe elenyészı lenne, és a
mellékreakciók lejátszódása erısen visszaszorulna, viszont a rektifikációval történı tisztításnál nem
vagy csak igen költségesen lehetne teljesen eltávolítani a klórésztert. Elektronikai célra min. 99,98
% tisztaságú DEK-et kell gyártani! Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag csak a levegı
nedvességtartalmából mindig beoldódó 0,02 % víz a szennyezı, amit az elektrolit gyártás elıtt
távolítanak el. Ezért a gyártást úgy kell vezetni, hogy a nyers DEK max. 2 % etil-klórformiátot, kb.
15 % etanolt, 80 % DEK-et tartalmazzon. Ez a nyers termék még 1,5 % EtCl-t, 1-2 % HCl-at is
tartalmaz. Ezt úgy érjük el, hogy az etanolt és a foszgént 2,3-2,5 molaránnyal tápláljuk
folyamatosan a reaktorba.

A di-etil-karbonát gyártástechnológia ismertetése [5]
(lásd. 2.2. ábra. A di-etil-karbonát (DEK) gyártás folyamatábrája).
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2.2.ábra. A di-etil-karbonát gyártás folyamatábrája

A nyers DEK elıállítása
A foszgénezı reaktorba – keverıs zománcozott autokláv – mely vízhőtéső és –18 ºC-os
glikolhőtéső grafitkondenzátorral van ellátva, folyamatosan vezetik be a foszgént és az alkoholt 5055 ºC-os reaktor hımérsékletnél a folyadék szint alá. A foszgén és az alkohol mennyiségét
tömegárammérıvel mérik, és szabályozzák. A reaktor hıfokát kaszkád-hıfokszabályozóval tartják
állandó értéken. A hıfoktartást egy gız-víz bekeverıvel ellátott, hideg/meleg vizes hőtı/főtıkörrel
biztosítják.

A reaktorban a következı összetételő elegy alakul ki:
DEK: 48-52 %
Etil-klórformiát:

18-20 %

Etanol: 18-20 %
HCl:

6-8

%

EtCl: 1,5-2 %
Et2O: 0,5-1 %
Ez az elegy gravitációval egy másik keverıs reaktorba folyik folyamatosan, és ott 78-82 ºC-on
forralják. A reaktor egy vízhőtéső grafit deflegmátorral van ellátva. Az utóreaktorból távozó
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sósavgáz egyesítve van a foszgénezı reaktorból távozó gázokkal és egy –18 ºC-os glikolhőtéső
kondenzátorra jutnak. Az itt kikondenzálódott DEK-alkohol-klórformiát elegy folyamatosan
visszatáplálódik a reaktorba. A –18 ºC-os kondenzátorról a sósavgáz egy –50 ºC-os
grafitkondenzátorra kerül, ahol a HCl-gáz EtCl és dietiléter tartalmát teljesen kikondenzáltatják és
égetıberendezésben elégetik. A HCl-gázt adiabatikus sósav abszorberen nyeletik el és 32 %-os
sósavat állítanak elı.

A nyers DEK tisztítása
Az utóreaktorból a nyers DEK folyamatosan folyik egy közti-tartályba, ahonnan egy szivattyúval a
nyers DEK tárolóba adják, ahol 80-82 ºC-on tartják.
Összetétele a következı:
DEK: 80-82 %
Etanol: 13-15 %
Etil-klórformiát:
HCl:

1-2

EtCl/Et2O:

1,5-2 %

%
1-1,5 %

Ezt a nyers DEK-et 90 ºC-on – forráspont – folyamatosan táplálják be egy zománcozott Sulzer
Mellacorbon 350Y töltető rektifikáló kolonnába egy hıcserélın keresztül. A desztilláló kolonna
betáplálási pont alatti átmérıje kétszerese a kolonna felsı átmérıjének. Visszaforralóként is
zománcozott autoklávot használnak, melyet 6 bar-os gızzel főtenek. A főtést a kolonna
nyomásesésérıl szabályozzák, melynek értéke 20 mbar. A kolonnából kilépı gızök egy mőszén
kondenzátorban kondenzálódnak és egy részét refluxként visszavezetik.
Fontos pontja a desztillációnak, hogy a kolonna fejhıfoka van szabályozva és nem a reflux
mennyisége. A fejhıfokot 1 ºC pontossággal 81 ºC-on tartják. Mivel a betáplálás hıfoka és fejhıfok
is szabályozva van a kolonna hosszának kitüntetett pontjain a hıfok és az összetétel állandó.
Fejhıfok:

81 ºC

Betáplálás:

90 ºC

Kolonna alsó harmada:
Üsthıfok:

126 ºC

127 ºC

A kondenzátorban lekondenzálódott un. könnyőpárlatot egy közti-tartályban győjtik és
folyamatosan visszatáplálják a foszgénezı reaktorba.
A termék a kiforralóból egy hattyúnyakon és egy hőtın keresztül szintén egy közti-tartályba győlik,
ahonnét egy szivattyú folyamatosan nyomja egy aktívszenes színtelenítı kolonnára.
A tisztító kolonnáról egy szőrın keresztül a tárolótartályba folyik a termék.
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Összetétel:
DEK: 99,98 %
Etanol: 0,00 %
Etil-klórformiát:
HCl:

0

Foszgén:
Víz:

0,00 %

0

0,02 %

Felhasznált irodalom:
[1]. Dr. Deák Gyula

Szerves Vegyipari Alapfolyamatok kézikönyve. Mőszaki Könyvkiadó,

Budapest 1978.
[2]. Winacker-Küchler: Kémiai Technológia, Mőszaki Könyvkiadó, Budapest 1962.
[3]. Jean Pierre Senet. The recent advence in Phosgene Chemisty. SNPE kiadvány 1997.
[4] Valeriánsavklorid gyártás gyártástechnológiai leírás, Framochem Kft, Kazincbarcika, 2010.
[5] Di-etil-karbonát gyártás gyártástechnológiai leírás, Framochem Kft, Kazincbarcika, 2010.

Megjegyzés:
Az A303 elektronikus jegyzet II. kötet, 2. fejezetében található technológiai leírás, kép és folyamatábrák a Framochem Kft jóvoltából és engedélyével kerültek közlésre.
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3. HALOGÉNEZÉS
3.1. Halogénezés – halogénezı szerek
Halogénezés - valamilyen halogénatom (fluor, klór, bróm, jód) bevitele valamely szerves
molekulára (alkánok, alkének, alkinek, aromások).
A halogénezı szerek közül ipari méretekben legjelentısebb az elemi klór, a többi halogén közül
csak a bróm és ritkábban a jód használatos. Halogénezı szerek még a hidrogén-halogenidek, a kénfoszfor- és szén-halogenidek.

3.2 Szubsztitúciós és addíciós halogénezés
A halogénezési reakció típusa szerint két fı csoportot különböztetünk meg:
Szubsztitúciós reakciók (alkánokra):
A szubsztitúciós reakció során σ-kötés alakul át:
Gyökös szubsztitúció (láncreakció):
Erre a legegyszerőbb példa a metán klórozása. A reakció több lépésben játszódik le.
Gyökképzés (láncindító) a halogénmolekula homolitikus disszociációja:

Láncvivı lépés reakciói gyorsak, a halogénatom újra képzıdik:

Láncletörı lépésekben nem keletkeznek új gyökök:

Fontos, hogy ha nem CH4-al, hanem nagyobb szénatom számú (pl. izopentán) szénhidrogénnel
történik az ütközés, akkor a gyengébben kötı C-H kötés hasad el.
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Szubtitúció allilhelyzető szénatomoknál (alkénekre)
A hımérséklet emelésével az addíciós reakciók fokozatosan visszaszorulnak (nincs entrópia
csökkenés) és a szubsztitúciós reakciók kerülnek elıtérbe.

Addíciós reakciók (alkénekre, alkinekre):

Gyökös addíció
Az addíciós halogénezés során valamely kettıs (vagy hármas) szén-szén kötés π-kötésének
megbontása után jönnek létre új szén-halogén kötések. [1]
Például az alkénre egy általános XY (HBr peroxidok mellett) reagensbıl származó atom vagy gyök
(X) reagál úgy, hogy a π-kötést homolitikusan megbontja és az egyik C atomhoz kapcsolódik. Ez a
gyökös addíció elsı lépése. A második lépésben az XY reagenssel reagál.

Elektrofil addíció
A nukleofil alkénre az XY (HCl, Cl2) molekula disszociációjából származó X+ kationnal úgy reagál,
hogy a π-kötés heterolitikusan felhasad, és az egyik C atomhoz kapcsolódik. A második lépés
nukleofil addíció.
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Fontos megemlíteni, hogy ha az addíció során aszimmetrikus alkénre lépnek be pl. a
savhalogenidek, akkor az figyelhetı meg, hogy a H+ mindig arra a C atomra lép fel, ahol eredetileg
is több volt. Ez a Markovnyikov-szabály. Ha a reakció peroxidok jelenlétében játszódik le, akkor
ellentétesen zajlanak le a reakciók (anti Markovnyikov-szabály, gyökös folyamat.)

3.3 Aromás vegyületek halogénezése, fotokémiai halogénezési reakciók
megvalósítása:
Benzol gyökös halogénezése
A klór megvilágítás hatására gyökökre esik szét, és így addícionálódik a benzolra a már megismert
gyökös lánc mechanizmussal. Így teljesen telített 1, 2, 3, 4, 5, 6,-hexaklór-ciklohexán képzıdhet.
Ezt fotokémiai halogénezésnek nevezik.
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Aromás elektrofil szubsztitúció
Ez a reakció csak katalizátorok jelenlétében játszódik le. A katalizátor lehet az alumíniumklorid
(Friedel-Crafts reakció), amelyben az Al elektronszextettes szerkezető.

Gyökös halogénezés telített oldalláncra
A toluol megvilágítás hatására lejátszódó klórozásánál a –CH3 hidrogén atomjai egymás után
klórra lecserélıdnek anélkül, hogy a győrő telítıdne.

A halogénezés ipari példáját az 1,2-diklóretán gyártáson és a vinilklorid gyártáson mutatjuk be.
Maga a vinilklorid elıállítás már nem halogénezés, de az egyik legfontosabb monomer (a PVC
gyártás monomere), évente több, mint 30 millió tonnát termelnek belıle a világon. Magyarországon
a BorsodChem Zrt.-nél évi 300-350 kt mennyiségben gyártják.
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3.4. DIKLÓRETÁN ÉS VINILKLORID GYÁRTÁS
3.4.1 A vinilklorid gyártás története
Vinilkloridot elıször a XIX. század közepén Regnault állított elı. Regnault diklóretánt reagáltatott
vizes lúgoldattal.
Klatte 1912-ben kidolgozta az acetilén és sósavgáz alapú viniliklorid elıállítás technológiáját.
Katalizátorként HgCl2-ot alkalmazott. [2]
A vinilklorid gyártás története szorosan összefügg a PVC gyártással. A PVC gyártása a 30-as
években indult fejlıdésnek. A II. világháborúban és az azt követı években a PVC termelése a
világon megtöbbszörözıdött és jelenleg a mőanyagok közül csak a poliolefinek elızik meg.

A PVC alapanyagául szolgáló vinilkloridot a 60-as évekig csaknem kizárólag acetilén
hidroklórozással állították elı. A karbidból elıállított acetilén mellett egyre nagyobb szerepet kapott
a földgáz parciális oxidációjával vagy más szénhidrogén forrásból nyert acetilén. A 60-as években
kezdett elterjedni, a lényegesen gazdaságosabb, etilén-bázisú vinilklorid gyártás. Jelenleg a világon
termelt vinilklorid kb. 90 %-a etilén alapanyagból indul ki.
Az etilén alapú vinilklorid gyártás fı lépései:

•

etilén direktklórozása → diklóretán elıállítás

•

etilén oxihidroklórozása → diklóretán elıállítás/

•

diklóretán termikus bontása → vinilklorid + sósavgáz elıállítása

Az etilén alapú vinilklorid gyártásnál a végtermékre vetítve csak igen csekély mennyiségő
melléktermék keletkezik. A közbensı termékek - diklóretán és sósav - teljes egészükben
feldolgozásra kerülnek.

62

3.4.2. A vinilklorid gyártás fejlesztése Magyarországon
Az elsı 6400 t VC kapacitású acetilén alapon üzemelı vinilklorid üzem 1963. tavaszán kezdte meg
a termelést a BorsodChem jogelıdjénél a Borsodi Vegyi Kombinátban.
A PVC II. beruházás keretében épült fel a 26.000 t/év kapacitású, második acetilén alapon üzemelı
vinilklorid üzem, amely a próbaüzemelést 1970. májusában kezdte meg.
Az 1963-ban indult vinilklorid üzem kalcium-karbidból elıállított acetilént dolgozott fel. A
második VC üzem acetilén szükségletét, az alapanyagot földgáz parciális oxidációjával elıállító PO
üzem fedezte.
A 160.000 t/év kapacitású etilén bázisú DKE-VCM üzemet 1978-ban indították.
1988 január elején üzembe helyezték az évi 160 kt kapacitású, magas hımérséklető /HTDC/
technológiával üzemelı,

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

alacsony hımérséklető LTDC eljárással üzemelı DKE gyártást megszüntették.
1993-ban megvalósult a HTDC véggáz, illetve az MDI gyártásból származó HCl gáz hasznosítása.
A gázelegyet az OHC reaktorban hasznosítják. Javult a fajlagos etilén felhasználás, jelentıs
mértékben csökkent a környezet /légtér/ szennyezés.
A VCM üzemi kapacitást bıvítı, irányítástechnikai rekonstrukciót is magában foglaló program
1997-2000 között valósult meg, melynek során új DKE bontókemence és új oxihidroklórozó reaktor
került beépítésre.
2002-2004 között a membrán-bioreaktoros eljárást valósították meg a VCM üzemi sós szennyvíz
elıkezelésére.
A BorsodChem VCM gyártó kapacitása 2006-ra elérte a 350 kt/év kapacitást.

3.5 A DKE ÉS VCM GYÁRTÁSI TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT
LEÍRÁSA
Általános jellemzés
Egy VCM üzem fı egységei [3]:
1. Oxihidroklórozás (OHC)
2. DKE mosórendszer
3. DKE tisztítás és direktklórozás
4. DKE-bontás, VC desztilláció
5. DKE és VC tárolás
6. Melléktermék elégetés és kezelés
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Az oxihidroklórozó egységben (OHC) etilént, levegıt és sósavgázt fluidizált katalizátorágyon
átvezetve diklóretánt (DKE-t) állítanak elı, melyet lúgos, illetve vizes mosás után a DKE tisztító
egységbe továbbítanak.
A magashımérséklető direktklórózó (HTDC) reaktorban etilénbıl és klórból elıállított DKE-t a
nyers DKE-val együtt, a DKE tisztító egységben desztillációval tisztítják. A tisztított DKE-t a bontó
egységben használják fel.
A

bontó

egységben

a

DKE

termikus

bontásával

vinilklorid

és

HC1

keletkezik.

A HCl-t teljes egészében visszaadják az oxihidroklórozó egységbe. A vinilkloridot elválasztják a
reagálatlan DKE-tıl és tisztítás után a VC tároló egységbe vezetik.
A reagálatlan DKE-t visszavezetik a DKE tisztító egységbe.
Az VC-, DKE-tárolóegység tároló kapacitást biztosít a VC, DKE, könnyő- és nehéz
melléktermékek, illetve a technológiai folyamatban használatos egyes vegyi anyagok számára.
A melléktermék elégetı egység csökkenti a technológiai hulladék mennyiségét és további
felhasználásra alkalmas terméket, 30%-os sósavoldatot állít elı.

3.1.ábra. A DKE- és VCM gyártás blokkvázlata
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3.5.1. Levegıs oxihidroklórozó (OHC) egység
A folyamat leírása
Ez az egység a reaktorkörbıl, valamint a visszanyerı rendszerbıl áll.
A gáznemő etilént (C2H4), hidrogénkloridot (HCl) és levegıt az oxihidroklórozó reaktorba vezetik,
ahol gázok emelt hımérsékleten és nyomáson, fluidizált katalizátor jelenlétében reagálnak.

Fıtermékként DKE, melléktermékként pedig víz (H2O) és egyéb (kismennyiségő) klórozott
szénhidrogének keletkeznek.
Az exoterm reakció folyamán keletkezett hıt közvetlen gızfejlesztéssel vonják el, a fluidizált
katalizátor ággyal érintkezésben lévı csıkígyókban.
A visszanyerı rendszerben a forró termékeket gyorshőtı kolonnában hőtik le, ahol a reakcióban
keletkezett víz nagyobb része az át nem alakult HCl-dal együtt kondenzál, illetve abszorbál. Ezt a
HCl-t, klórozott szénhidrogéneket és oxikatalizátort tartalmazó szennyvizet semlegesítı tartályban
semlegesítik, majd szennyvíz

sztrippelıben kezelik, DKE kinyerés céljából. A hőtött

reakciógázokat tovább hőtik, ahol a DKE legnagyobb része kondenzál.
Ezen a ponton a gázok kis mennyiségő DKE-t tartalmaznak. Ezt a gázelegyet tovább kezelik.
Abszorberben, oldószerrel mossák hogy, kinyerjék belıle a DKE-t. Ezután a DKE-tıl megtisztított
véggázt a levegıbe lefúvatják. A kondenzált DKE-t, az abszorpciós rendszerbıl és a szennyvíz
sztrippelıbıl visszanyert DKE-nal együtt a nyers DKE szétválasztóban, dekantálással,
különválasztják a víztıl és a 100-as egységbe vezetik lúgos, illetve vizes mosásra.
A levegıs oxihidroklórozó reaktor betápláló rendszere
I. Etilén betáp
Az etilént elıhevítıben gızzel felmelegítik. Az etilénnek kb. 5 %-a mennyiségszabályzó finom
szelepén megy át, amelyet a véggáz etilén analizátor állít be, úgy hogy a lefúvatott gázban az
etilénkoncentráció 0,4-0,6 v/v % legyen.
Az etilént a HCl -val együtt, egy belsı elosztócsövön keresztül a reaktorba vezetik be.
II. HCl betáp
A HCl-gázt hevítıben kb. 175 0C-ra melegítik és betáplálják hidrogénezı reaktorba. .
A betáplált HCl-ban jelenlévı kb 2000-4000 ppm. acetilént a reaktorban etilénné és etánná
hidrogénezik. Ez minimálisra csökkenti az oxihidroklórozó egységben a melléktermék képzıdést. A
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hidrogénezı reaktorból kilépı gázt etilénnel keverik, ezután a gázkeverék (etilén- HCl) az elosztón
keresztül a reaktorba kerül.
III. Levegı betáp
A légköri levegıt levegıkompresszor biztosítja.

Oxihidroklórozó reaktor

A reaktor szénacélból készült, fluidizálható katalizátort tartalmazó hengeres edény, amely olyan
kiképzéső, hogy a belépı gázoknak egymással, illetve a katalizátorral való intenzív érintkezését
biztosítja. Fel van szerelve tápelosztókkal, hőtő-csıkígyókkal és belsı ciklonokkal.
A rézklorid – vasklorid katalizátor finom elosztású szilárd részecskékbıl áll.
Az oxihidroklórozó reaktort olyan felületi sebességre tervezték, amely kitőnı fluidizálást, nagy
hıátadási sebességet, egyenletes reakcióhımérsékletet tesz lehetıvé, túlzott erózió nélkül.
A levegı a reaktor fenekén lép be, és a levegıelosztón keresztül felfelé áramlik. Az elosztó
tulajdonképpen: egy belsı fej, igen nagyszámú elosztási ponttal.
Az etilén-HCl elegy elosztócsövön keresztül lép be.
Az egyesített tápáramok a reaktorban fölfelé haladnak, és a fluidizált katalizátor jelenlétében DKE
keletkezik a (3-15) egyenlet szerint.
Ezen kívül számos klórszubsztituciós szénhidrogén, valamint az etilén oxigén reakciója miatt
szénmonoxid és széndioxid is képzıdik.
A DKE-reakció kb. 120 0C-on kezdıdik, azonban a reakció optimális hımérsékletre 230-240 0C
között van, amely a reaktorok tervezett üzemi hımérséklete.
A reaktor nyomása 3,1 barg. A hımérséklet automatikus hıfokszabályzó szabályozza, amely a
hőtıspirálokban a gıznyomást szabályozza.
Általában etilénfelesleget és oxigénfelesleget alkalmaznak.

Reaktor paraméterei a következık:

Átlagértékek:

a/ teljesítmény

100 %

b/ betáplálási arányok C2H4 : (HCl) : O2
c/ hımérséklet

1,04/2,0/0,82
228 0C - 234 0C

d/ nyomás (a reaktor tetején)
e/ felületi gázsebesség (a fenéken)

3,1 barg
0,43 m/s

f/ katalizárorágy magasság

10,70 m

g/ hıátadási együttható

390 kcal/m2h 0C

Mindezen paraméterek kölcsönös kapcsolata igen komplex.
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Normál üzemelés során a reaktor képes az ezen paraméterekben beállott kisebb eltéréseket, káros
következmények nélkül elviselni.
A hidroklórozás és az oxidációs reakciók erısen exotermek, nagy mennyiségő hıt szabadítanak fel,
amit el kell vezetni, hogy a reaktorhımérséklet emelkedését elkerüljék.
A reakcióhı elvonására a reaktorban függılegesen elhelyezett hőtı csıkígyók vannak. A hı
elvonása a csıkígyókban keringett kazánvízzel történik.

Szennyvíz sztrippelı

A DKE mosóból és az oxihidroklórozó egységbıl érkezı szennyvizek kezelése DKE visszanyerése
céljából a szennyvíz sztrippelıben történik.
Kb. 100 0C hımérsékleten és 0,5 barg nyomáson 20 %-os marónátronoldatot és nátrium-szulfitot
kevernek a szennyvízbe, mielıtt a semlegesítı tartályba lép, mely szintén kb. 100-110 0C
hımérsékleten és kb. 0,5 barg nyomáson üzemel. A sav semlegesítése és a klorál kloroformmá és
nátriumformiáttá történı átalakulása lúgoldat jelenlétében megy végbe, melynek az oldathoz történı
adagolását pH- elemzı szabályozza: a szulfit pedig reakcióba lép a jelenlévı klórral.

3.5.2. Oxigénes oxiklórozó rendszer
Technológiai ismertetés
Az oxihidroklórozó egységben etilénbıl, hidrogén-kloridból és tiszta oxigénbıl állítanak elı 1,2diklóretánt a (3-15) egyenlet szerint.
Az oxihidroklórozó egység blokkvázlatát a 3.2. ábra, az oxihidroklórozó reaktor képét a 3.3. ábra
mutatja.

Reaktor betápok
Az eltérés a levegıs eljáráshoz képest, hogy az oxigén bevitel itt tiszta oxigénnel történik, a reaktor
elosztó rendszerénél a sósav az oxigénnel, az etilén az un. recirkulációs gázzal keveredik. A
recirkulációs gázt a véggázból keringetik vissza jelentısen csökkentve annak mennyiségét.
Ez egy óriási elınye ennek az eljárásnak. Szintén a recirkulációnak köszönhetı, hogy alacsonyabb
hımérsékleten (215-220 Co-on) vihetı a reakció, amely így kevesebb mellékterméket eredményez.

Oxihidroklórozó reaktor
Mind a reaktor, mind a technológiai egység felépítése rendkívül hasonló a levegıs eljáráshoz. A
technológiai eltérések a levegıs oxiklórózáshoz képest:
A recirkuláltatás a véggázból, amelyet egy kompresszor biztosít
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Egy széndioxid sztrippelı, amely a lyukkorrózió elkerülése érdekében nitrogénnel távolítja el a
CO2-t a DKE-ból.

3.2. ábra. Oxihidroklórozó egység

3.3.ábra. Oxihidroklórozó reaktor
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3.5.3. DKE mosó egység
A mosási folyamat
A mosórendszer három egységbıl áll: savas, lúgos és vizes mosó. (ld. 3.4. ábra)
Egy-egy mosó egység felépül magából a mosó tartályból, a keringetı szivattyúból és egy un.
statikus keverıbıl. A tényleges mosás a statikus keverıben történik meg. A tartály a diklóretán és a
vizes fázis szétválasztására szolgál, mivel azok nem oldódnak egymásban.

Savas mosórendszer
Feladata, hogy a rendszer különbözı helyeirıl érkezı savas komponensek zömét a DKE-ból vízzel
eltávolítsák a lúgos mosók elıtt. A savas mosó szennyvize az oxihidroklórozó (OHC) szennyvíz
kezelı egységébe távozik.

Lúgos mosórendszer
A lúgos mosó fı feladata az OHC egységbıl jövı diklóretánban lévı klorál elbontása. A mosás itt
kémiai, tehát kémiai reakciók játszódnak le.
A lúgos mosórendszer általában kétfokozatú, a mosás folyamata a következı:
A

második

fokozatba

vezetik

be

az

oxihidroklórozó

egységbıl

jövı

nyers

DKE-t. A termék DKE a keverıfejben intenzíven érintkezik a szivattyú által keringetett lúgos
vízzel. A mosás után a lúgos víz az OHC egység szennyvíz kezelıjébe, a DKE pedig a vizes
mosóba jut. A cirkulációs mosó áramába folyamatosan 20 %-os friss lúgoldat betáplálás van
mennyiségszabályzóval.
Ugyanebbe a körbe jön át a vizes mosó fölösleges vize, és a hígítás eredményeképpen a
cirkulációban a lúgkoncentráció 2-5 %-os.

Vizes mosórendszer
Itt a maradék lúg és sók kimosása történik a diklóretánból vízzel. A mosás dupla keverıfejben
történik, ahol a DKE intenzíven keveredik a szivattyú által keringetett vízzel.
A mosás után a víz - DKE elegy szétválik a tartályban. A vizes fázist a szivattyú visszakeringeti a
keverıbe, a DKE kilépve a tartály aljáról áthalad egy nyomásszabályzón és tárolótartályba kerül. A
vizes mosás hatékonyságának folyamatos fenntartása érdekében a cirkulációba, azaz a szivattyú
nyomóágba állandó friss technológiai vízbeadás van mennyiségszabályzóval.

A mosás során elszennyezıdött vizet szintszabályzó ereszti el folyamatosan a lúgos mosóba a lúg
hígítása céljából.
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3.4 ábra. DKE mosó egység

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

vasklorid:

1 ppm

klór:

1 ppm

sósav:

1-2 ppm

Látható, hogy a mosások hatékonysága nagyon jó.

3.5.4. DKE tisztító egység
A technológiai folyamat leírása
A DKE elıállító (HTDC) reaktor
A reaktor betáp áramai

Klór: A klór a bevezetése a reaktorba mennyiségszabályzással történik.
Etilén: Az etilén szintén mennyiségszabályzás mellett lép a reaktorba.
A reaktor egy függıleges hengeres (reakció) zónából áll. Ez belenyúlik egy nagy átmérıjő hengeres
készülékbe, úgy, hogy a folyadék a reakció zónából a benyúláson átbukik. A gızök a készülék
tetejébıl távoznak, míg a folyadék egy cirkulációs láb segítségével kerül vissza a reakció zóna alsó
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részébe. Az etilén és a klór a reakció zónában reagál. A DKE képzıdéskor hı szabadul fel. Ezt a
reakcióhıt a reaktorban cirkuláció DKE abszorbeálja. A DKE cirkuláció hajtóerejét a reaktor aljától
a kialakult sőrőségkülönbség, valamint a gız és a betápokban lévı inertek emelı hatása adják.
A reakció a következı egyenlet szerint játszódik le:

A reakció zóna felett a nyomás alacsonyabb, a csökkenı statikus nyomás miatt a keverék
részlegesen elpárolog a felszabaduló reakció hı következtében, létrehozván a reaktor folyadék
cirkulációjához az emelı hatást.

Ahogy a folyadék a reaktor felsı részébe emelkedik, az elpárolgás gyakorlatilag teljes és a gız
elhagyja a folyadékot. A gızök hıtartalma lehetıvé teszi, hogy a magas forrpontú kolonna
(második desztillációs kolonna) kiforraló nélkül üzemeljen.

A Direktklórozás és DKE tisztítás blokkvázlatát a 3.5. ábra mutatja.
Az egység egy magas hımérséklető direkt klórozó (HTDC) reaktorból és 3 desztillációs és egy
sztrippelı kolonnából áll. Ezekben a készülékekben bontási célra nagy tisztaságú DKE-t állítanak
elı.
A DKE termelı reaktorban a DKE 110 - 120 0C körüli hımérsékleten keletkezik. Az elsı
desztillációs kolonna a vizet és az alacsony forráspontú klórozott szénhidrogéneket távolítja el, az
oxihidroklórozó egységbıl (200-as egység) érkezı DKE anyagáramból. A második desztillációs
kolonna távolítja el a magas forrpontú klórozott szénhidrogéneket. A vákuum kolonna a nehéz
melléktermékbıl nyeri vissza a DKE-t.
A sztrippelı kolonna feladata a termék DKE minıségének javítása, a könnyő melléktermék és
sósav, valamint az etilén eltávolítása. Az etiléntartalom csökkenése a termék VC butadién
tartalmának csökkenését eredményezi.
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3.5. ábra. Direktklórozás és DKE tisztítás

3.6. ábra. DKE desztillációs egység
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3.5.5. DKE bontó egység
Folyamat leírása
Az eljárás az 1,2 DKE pirolitikus bontásával állít elı vinilkloridot és vízmentes sósavat az alábbi
reakcióegyenlet szerint:

A

nagy

tisztaságú száraz, szilárd anyag mentes DKE-t hıcserélın keresztül adják be a bontókemencékbe. A
DKE betáplálást nagy nyomású szivattyúk biztosítják. A betáplált DKE mennyiségét az egyes
kemencékhez egy-egy mennyiségszabályzó szabályozza.
Fontos, hogy a betáp abszolút száraz legyen azért, hogy megelızzék a korróziót. A betápnak
kémiailag és fizikailag tisztának kell lennie, hogy minimálisra csökkentsék a kokszképzıdést.

Pirolizis
A DKE-t zárt típusú, ötvözött csövekkel ellátott bontó kemencében vinil-kloridra és sósavra bontják
(ld. 3-3. ábra).
A csövek függıleges síkban vannak elhelyezve, középen a két hısugárzó fal között. A kemencék
falain egyenlı távolságra elhelyezett égık oly módon irányítják lángjukat, hogy felmelegítsék a
falakat, kb. 870-970 0C-ra.
A csıkígyónál megkülönböztetünk konvekciós és radiációs (sugárzó) zónát.

A sugárzó zóna a kemence alsó részében helyezkedik el, ahol a csöveket a forró falak által
sugárzott hı főti.
A konvekciós zóna a kemence felsı részében helyezkedik el, ahol a csövek főtésétét a kemence
tetején kilépı forró égéstermékek (füstgázok) hıátadása biztosítja.
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3.7. ábra DKE bontó egység

3-8. ábra. DKE bontó kemence

Gız fejlesztı
A kemence kilépı gázokat a bontott gáz gızfejlesztıkben (generátorokban) hőtik le 490-510 0C-ról,
200-224 0C-ra .
A termelt gız 13 barg nyomású.
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Kvencs mosó
A gızgenerátorokból kilépı gázokat tovább hőtik un.kvencs kolonnákban, visszacirkuláltatott DKE,
és VCM folyadékkal.
A kvencs után egy hőtıkbıl és szeparátorokból álló rendszer következik, amelyet a VCM
desztillációs rendszer követ.

3.5.6 VCM desztilláló egység
VCM desztilláló egység blokkvázlatát a 3.9. ábra. mutatja.

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

Sósav kolonna
A VCM desztilláció elsı tagja.
A kolonna feladata a DKE, VCM és HCl elegy szétválasztása.
Fejtermék HCl, a kolonna fenékterméke DKE és VCM elegy.
A kolonna fenék részének hıellátását termoszifon kiforralók biztosítják.
A HCl gızök a kolonna fejen - 24 0C ill. -26 0 C körüli hımérsékleten távoznak, majd belépnek a
kondenzátorba.
A kondenzátort freon hőtıközeg elpárologtatása révén hőtik, amely hőtıegységbıl származik.
A részleges kondenzált HCl anyagáram a reflux tartályba kerül, ahonnan a folyadékot refluxként
visszaadják.
A kondenzálatlan HCl gáz elhagyja a reflux tartályt és az oxiklórozó egységbe vezetik.

VCM kolonna
A kolonna feladata a DKE és a VCM szétválasztása, amelyet a HCl kolonna fenékrıl táplálnak
meg.
A hıt itt is termoszifon kiforralók biztosítják.
A VCM gızök kb. 39 0C-on hagyják el a kolonna fejet és teljesen lekondenzálódnak a víz hőtéső
kondenzátorban. A kolonna nyomását 4,7 barg nyomáson tartják, a kondenzátoron áthaladó vízzel.
A lekondenzált VCM-t reflux szivattyú szívja a reflux tartályból és visszaadja a kolonnába
refluxként.
A VCl kolonna fenék anyagárama a DKE, ami magas és alacsony forrpontú szennyezéseket
tartalmaz, s a DKE desztillációs egységbe vezetik.
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3.9. ábra. VCM desztilláló egység

3.10. ábra VCM Desztilláló egység

Sztrippelı
A VCM kolonna termékében maradó 100-200 ppm körüli HCl-t a sztrippelı kolonnában távolítják
el. Ebben a kolonnában a VCM termék kb. 15 %-át kiforralják. A termoszifon kiforralóban, a
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főtıközeg gızkondenzátum. Gyakorlatilag az összes HCl-t a kolonnafejbe hajtják a VCM egy
részével együtt, a kolonna fenékben a VC HCl tartalma kevesebb mint 10 ppm.
A kolonna fej gızeit a vízhőtéses kondenzátorban kondenzáltatják.
A kondenzálódott VCM-t szivattyú visszanyomja a HCl kolonnába.

Lúgos szárítók
A VCM termék az utolsó tisztítási lépésben kilép a VCM sztrippelı kolonna fenekén és áthalad a
lúgos szárítókon, amelyek az utolsó HCl nyomok eltávolítására szolgálnak.
A lúgos szárítókból a tiszta VCM terméket átadják a VCM tárolótartályokba, ahol a PVC
polimerizációra történı felhasználás elıtti elemzés történik.

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

3.11. ábra. VC tároló gömbtartályok.
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Felhasznált irodalom:
[1]. Dr. Deák Gyula Szerves Vegyipari Alapfolyamatok kézikönyve. Mőszaki Könyvkiadó,
Budapest 1978.
[2]. Winacker-Küchler: Kémiai Technológia, Mőszaki Könyvkiadó, Budapest 1962.
[3] Vinilklorid gyártás technológiai leírás, BorsodChem Zrt, Kazincbarcika, 2010.

Megjegyzés:
Az A303 elektronikus jegyzet II. kötet, 3. fejezetében található képek és folyamat
blokkvázlatok a BorsodChem Zrt jóvoltából és engedélyével kerültek közlésre.
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4. NITRÁLÁS
Nitrálásnak nevezzük azt az eljárást, melynek során szerves vegyületekbe
nitrálószerrel (salétromsavval vagy más reagenssel) -NO2 nitro-csoportot viszünk
be, úgy hogy e-csoport C- vagy N-atomhoz kapcsolódik [1]. A nitrálás gyakran
alkalmazott alapfolyamat az intermedierek és végtermékek elıállításában. Fontosak a
nitrovegyületek a mőanyag-, színezék- és robbanószer iparban.

4.1. ALIFÁS VEGYÜLETEK NITRÁLÁSA
A kis szénatomszámú paraffinok nitrálásához magas hımérséklet (350 – 500 oC),
gızfázisú reakció és híg (35-70 %-os) salétromsav alkalmazása az elınyös.
Alkalmazható az alifás vegyületek nitráláshoz nitrogén-dioxid is. A termék nem
egységes, izomer nitrovegyületek valamint az izomer nitrovegyületeken kívül kisebb
molekulasúlyú nitroszármazékok és oxidált termékek is keletkeznek.
Az alifás és az aromás vegyületek nitrálásának mechanizmusa különbözı.
Az alifás szénhidrogének nitrálása gyökös reakciómechanizmus szerint megy végbe,
a folyamatot oxigén, bróm vagy klór iniciálja.
Az etán nitrálásának feltételezett mechanizmusa a következı [1]:



A reakció elsı lépése a nitráló ágensként használatos híg (35-70 %-os) salétromsav
homolizise: HO-NO2 -------> OH* +NO2 *



(4-1)

A feltételezések szerint a következı lépésben a hidroxilgyök vizet képezve
szénhidrogéngyökké alakítja a nitrálandó vegyületet.
CH3 – CH3 + OH* -------> CH3 CH2* + H2O



Ez salétromsavval vagy nitrogyökkel nitrovegyületté alakul.
CH3 CH2* + HO-NO2 -------> CH3 CH2 NO2 + OH*



(4-3)

Mellékreakcióban a szénhidrogéngyök a hidroxilgyökkel alkoholt képez.
CH3 – CH2* + OH* -------> CH3 CH2-OH



(4-2)

(4-4)

A melléktermék alkohol egy része nitritté alakul és ez kisebb molekulákká tördelıdik.
CH3 – CH2 ONO -------> CH3 CH2-O* + NO*,

(4-5)

CH3 – CH2 O* -------> CH3* + CH2O ,

(4-6)

CH3 * + NO2 * -------> CH3NO2

(4-7)
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4.2. AROMÁS VEGYÜLETEK NITRÁLÁSA
Az aromás vegyületek nitrálása ionos reakciómechanizmus szerint megy végbe, elektrofil
szubsztitúcióval [1].



A nitrálószer a salétromsav disszociációja során keletkezı nitróniumkation (NO2+).
2 NHO3  NO2+ + NO3- + H2O

(4-8)

A disszociáció egyensúlyi folyamat.
Tömény salétromsavban a nitróniumkation mennyisége szobahımérsékleten kb. 4 %. A
víztartalom növekedésével mennyisége csökken. A nitrálás az alábbi bruttó reakció
alapján játszódik le:
Ar-H + HNO3 -------> Ar-NO2 + H2O

(4-9)

A nitrocsoportot az alábbi mezomer határszerkezetekkel jellemezhetjük:

(4-10)
Az aromás nitrovegyületeknek további határszerkezetei írhatók fel:

(4-11)
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4.2.1. Aromás vegyületek nitrálási mechanizmusa
A nitrónium kation és az aromás szubsztrátum reakcióját a következı egyenletek szemléltetik:



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

(4-12)

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

(4-13)

 mely egy újabb π -komplexen keresztül ( 4-14)

protonvesztéssel a végtermekké

alakul. (4-15)

( 4-14)

(4-15)



A π-komplex kevésbe stabilis közbensı termek, ahol a nitroniumkation és az aromás
molekula elektronjai között több centrumú, kevésbe irányított kölcsönhatás van.



A σ-komplexben a nitrónium kation már kovalens kötéssel kapcsolódik az aromás
győrőhöz.
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4.2.2. Nitrálószerek
Az aromás vegyületek nitrálásához használt nitrálószerek elsısorban a salétromsav és a kevert
savak, ami elsıdlegesen salétromsav és kénsav elegye.

 Nitrálás salétromsavval oldószerben vagy gızfázisban
A salétromsavval, szerves oldószerben, pl. nitrometánban történı nitrálásnál a nitrónium
kation képzıdés kétlépcsıs reakcióban megy végbe: a salétromsavból gyors folyamatban
autoprotolízis hatására salétromsav-ónium –ion keletkezik, (4-16) egyenlet, majd ez utóbbi
lassú folyamatban nitrónium kationra és vízre bomlik (4-17) egyenlet.
HNO3 + HNO3  H2NO3+ + NO3- (gyors folyamat) (4-16)
H2NO3+  NO2+ + H2O

(lassú folyamat)

(4-17)

Nagy töménységő salétromsavval viszonylag alacsony hımérsékleten lehet nitrálni. A
nagy koncentráció és az alacsony hımérséklet miatt az oxidációs mellékreakciók
visszaszorulnak.
A salétromsavban a jelenlévı salétromossavgızök antikatalitikus hatásúak, ezek lassítják
a nitrálást. Annak ellenére, hogy a salétromsav a dezaktivált aromás vegyületek gyenge
nitrálószere, felhasználható aromás vegyületek folyamatos üzemő nitrálására úgy, hogy a
reakcióban keletkezı vizet vizzel nem elegyedı oldószerrel desztillálva eltávolítják (azeotróp
desztillációval).



Nitrálás salétromsav–kénsav eleggyel

Ha a salétromsavhoz erıs ásványi savat, pl. kénsavat adunk, erısen megnı a nitróniumkation mennyisége az alábbi egyenletek szerint lejátszódó folyamatban:
(4-18)
(4-19)
(4-20)
(4-21)

Gyakorlatban az ipari nitrálások túlnyomó többségét salétromsav–kénsav eleggyel, u.n.
kevertsavval végzik.
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4.2.3. Benzol folyamatos üzemő gızfázisú salétromsavas nitrálása
Othmer szerint [6] a benzol folyamatos üzemő nitrálását salétromsav gızökkel úgy valósítják
meg, hogy a reakcióban keletkezı vizet vízzel nem elegyedı oldószerrel, magával a benzollal
desztillálva eltávolítják (azeotróp desztillációval). Az alkalmazott salétromsav optimális
koncentrációja kb. 61%, ekkor a legkisebb a salétromsav eltávozásának a veszélye. A
desztillációban kapott biner azeotróp elegyet szétválasztva a felsı, benzolos fázist a reakcióba
visszavezetik. A benzol folytonos üzemő nitrálásának technológiai folyamatábráját Othmer
szerint a 4.1. ábra mutatja [1] .

4.1. ábra. A benzol folytonos üzemő nitrálása Othmer szerint.
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A 61%-os salétromsav az 1 tartályból a 10 elpárologtatón keresztül gızállapotba jut el
a 3 nitrálóoszlopba. A 2 tartályból a benzolt és az 5 elválasztóból a regenerált benzolt
a nitrálóoszlopba vezetik. A tálcás buboréksapkás oszlopban megy végbe a nitrálás; a
gızbuborékok megfelelı keverést és gyors reakciósebességet biztosítanak. Az
oszlopból 72-78 oC forráspontú fejpárlat távozik, a fenéktermék a 6 desztilláló üstbe
folyik, ahonnét a 7 elválasztón át a 8 desztilláló oszlopba kerül.



118oC felett a nitro-benzol mellıl (fp. 208 oC) a maradék benzolt és a salétromsavat a
8 desztilláló oszlopban kidesztillálják. A 8 desztilláló oszlop alján a nyers nitro-benzol
távozik.



A 7 leválasztóban nitro-benzolt tartalmazó benzolos fázis és vizes salétromsav válik
le. A vizes salétromsavat, amely az azeotróp összetétel közelében van a 9 szivattyúval
visszavezetik a 3 nitrálóoszlopba.

4.2.4. Benzol folyamatos üzemő nitrálása kevertsav eleggyel
A benzol folytonos üzemő, kevertsav eleggyel történı nitrálásának

technológiai

folyamatábráját a 4.2. ábra mutatja [1] .

4.2. ábra. A benzol folytonos üzemő nitrálása kevertsav eleggyel.
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A benzol folytonos üzemő nitrálásához felhasznált kevertsav összetétele: 63% HNO3, 19%
H2SO4 és 18% H2O.
A kaszkádrendszerő eljárás folyamatleírása:
Az 1-jelő tartályokból ekvivalens mennyiségő benzol és kevertsav folyik rotamétereken
keresztül az elsı fokozat 2 nitrálókészülékbe , ahol a hımérsékletet erıs hőtéssel 35-40 oC-on
tartják. A második fokozat 3 nitráló

hımérséklete 50 oC, a harmadik fokozat 4 nitráló

készülékben 55-60 oC-on tartják a reakcióelegyet. Onnan a 6 elválasztóba vezetik, ahol a
szerves és savas fázist szétválasztják.

4.3 Dinitro-toluol (DNT) elıállítása
A dinitro-toluolt (DNT) a toluol kevertsavas nitrálásával állítják elı.
Ez egy folyékony szerves/vizes közegő reakció, melynek során egy folyamatos, kétfokozatú
eljárásban nitrálósav eleggyel atmoszférikus nyomáson történik a nitrálás.
Az elsı nitrálási fokozatban maximum 45 ºC-os reaktor hımérsékleten mononitro-tolul
(MNT), a második nitrálási fokozatban 65 ºC-on dinitro-tolul (DNT) képzıdik.

4.3.1 Az eljárás jellemzıi
A nitrálósav tömény kénsav és tömény salétromsav elegye.
A reakció fı terméke a 2,4- és 2,6-dinitrotoluol izomerek keveréke, amelyben
melléktermékként a 2,3- és 3,4-, valamint kisebb mennyiségben a 2,5- és 3,5-izomerek is
megtalálhatók. Az MNT folyamatos

üzemő kevertsavas nitrálásakor keletkezı DNT

izomerek részarányát a 4.3. ábra mutatja.

CH3

+HNO3 +71%-os H2SO4
TOLUOL

(4-22)
40-43 °C

+HNO3 + 78%-os H2SO4
MNT

(4-23)
65-70 °C
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4.3. ábra. Az MNT folyamatos üzemő kevertsavas nitrálásakor keletkezı DNT izomerek
részaránya.

A nitrálás mellékreakciói

(4-24)

(4-25)
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4.3.2 A kevert savas DNT gyártás technológiája
A modern DNT gyártási eljárás jellemzıi:





Kétlépcsıs folyamatos nitrálás


1. toluol mononitrálása – mononitrotoluol (MNT) elıállítása



2. mononitrotoluol (MNT) nitrálása dinitrotoluollá (DNT)

A nyers DNT folyamatos tisztítása


Savas mosás – a sav visszanyerése



Lúgos mosás, a szennyezések eltávolítása



2 lépcsıs semleges mosás a lúgos mosás maradékának eltávolítása

MNT elıállítása


1. toluol mononitrálása - MNT elıállítása



A mononitráló egység három fı mononitrálóból



egy szekunder nitrálóból



egy szeparátorból áll.

A mononitrálást 40-45 oC –on végzik, a mononitráló reaktorok hőtése közvetlen hőtıvíz
hőtéssel történik. A nitráláshoz a dinitrálási lépcsıbıl visszakeringetett használt
kevertsavat használják.
Az MNT elıállítás technológiai folyamatábráját a 4.4. ábra mutatja

4.4. ábra. Az MNT elıállítás technológiai folyamatábrája.
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DNT elıállítása


Az MNT nitrálása dinitrotoluollá (DNT) kétlépcsıs, primer és szekunder nitráló
reaktorokban történik.



A DNT fázis és a savas fázis elválasztása statikus szeparátorban történik .

A nitrátorok köpenyes készülékek. Az MNT a mononitráló szekcióból folyamatosan
folyik az elsı dinitrálóba, ahová friss HNO3 and H2S04 beadagolása történik.
Az elsı dinitrálókban a szerves és vizes fázis finom emulzió formában van.
A dinitrálás 65-70 oC tartományban történik. A reakcióelegy a szekunder dinitrálón keresztül
a statikus szeparátorba folyik, ahonnan a DNT fázis a mosó szekcióba folyik.
A használt savat visszacirkuláltatják a mononitrálási szekcióba.
A DNT elıállítás technológiai folyamatábráját a 4.5. ábra mutatja

4.5. ábra. A DNT elıállítás technológiai folyamatábrája
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DNT TISZTÍTÁS
A nyers dinitro-toluolt a különbözı szennyezésektıl (el nem reagált sav, mellékreakciók
terméke, stb.) meg kell tisztítani. Ez három, egymást követı lépésben, keverıs
berendezésekben (mosórendszerben) történik:



savas mosás: híg savat és vizet (kondenzátumot) használnak (elsı lépés),



lúgos mosás: ammónium-hidroxiddal lúgosított mosófolyadékkal (második lépés),



ionmentes vizes mosás: ionmentes vízzel (harmadik lépés).

A savas mosáskor keletkezı úgynevezett sárga szennyvizet a kénsavtöményítıben
hasznosítják. A lúgos mosás úgynevezett vörös szennyvize tovább nem hasznosítható. Ezt az
anyagáramot – mielıtt a központi szennyvíztisztítóra vezetnék – elıkezelésnek vetik alá.
A DNT tisztítás technológiai folyamatábráját a 4.6. ábra mutatja

4.6. ábra. A DNT tisztítás technológiai folyamatábrája.
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Sav töményítı (SAR) egység
A reakcióban a keletkezı reakcióvíztıl felhígult kénsavat visszatöményítik és visszavezetik a
rendszerbe. A visszanyerhetı salétromsavat ugyancsak töményítik.

A Sav töményítı egység részei


Sztrippelı/denitráló (DEN) egység az NOx eltávolítására szolgál, 70 s% H2S04 –at
állít elı



Kénsav töményítı (SAC) egység, 4 lépcsıs vákuumdesztilláló berendezés,
amelyben min. 93 s% H2S04 elıállítása történik.



NOx-abszorpció(ASS) egység, amelyben az NOx –gázok tisztítása és
50 -60 s% HN03 elıállítása történik.



Salétromsav elı-koncentráló NAPC egység

NOx-abszorpciós egységben és a salétromsav elı-koncentráló NAPC egységben
lejátszódó reakciók:

Gáz fázisú reakciók

(4-26)

2NO + O2 ⇒ 2NO2
2NO2 ⇔ N2O4
NO + NO2 ⇔ N2O3
Folyadék fázisú reakciók

(4-27)

N2O4 + H2O ⇒ HNO3 + HNO2
3HNO2 ⇒ HNO3 + H2O + 2NO

Vörös szennyvíz tisztítás
A lúgos mosás úgynevezett vörös szennyvize tovább nem hasznosítható. Ezt az anyagáramot
MNT-vel történı extrakciós elıkezelésnek vetik alá.

A vörös szennyvíz kezelı egység áll egy keverıtartályból, egy extraktorból és két
szeparátorból áll.
A keverıtartályban a vörös szennyvizet MNT-vel keverik a és extraktorba vezetik a szerves
anyag tartalom, fıként DNT eltávolítása céljából.
Az extraktorból az MNT-t gızıs főtéssel

elpárolrogtatják, és kondenzátorban történı

kondenzáltatással visszanyerik. Az elıkezelt vörös szennyvizet további oxidációs elıkezelésre
a szennyvíz elıkezelıbe vezetik.
A vörös szennyvíz kezelı egység technológiai folyamatábráját a 4.7. ábra mutatja
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4.7. ábra. A vörös szennyvíz kezelı egység technológiai folyamatábrája

A DNT gyártó és sav töményitı egység a BorsodChem Zrt-ben.

4.8. ábra. DNT gyártó és sav töményítı egység

Felhasznált irodalom:
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Megjegyzés:
Az A303 elektronikus jegyzet II. kötet, 4. fejezetében található képek és folyamatábrák a
BorsodChem Zrt jóvoltából és engedélyével kerültek közlésre.
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5. REDUKCIÓ - HIDROGÉNEZÉS
Redukciónak nevezzük azokat a folyamatokat, amelyekben a redukálandó vegyület
oxidációs foka csökken, miközben a szerves vegyület hidrogént vesz fel, belıle
heteroatom, többnyire oxigén távozik, vagy a vegyület elektront vesz fel[1].
A redukció az oxidáció fordított folyamata. A két reakció tulajdonképpen nem
különíthetı el egymástól, mert minden redukció során oxidálódik a redukálószer és
minden oxidáció során redukálódik az oxidálószer. Redukció minden olyan folyamat,
melynek során a szubsztrátum oxigént ad le, hidrogént vesz fel vagy elektront vesz fel.

A szerves kémiai redukciós módszereket két nagy csoportra oszthatjuk:

•

Katalitikus hidrogénezés

•

Vegyszeres redukció

A hidrogénezés az ipar több területén (élelmiszeripar, vegyipar, olajipar, stb.), széles
körben alkalmazott eljárás. A hidrogénezés célja lehet:
–

telítetlen vegyületek telítése, addíciós reakcióban: pl.: növényi

olajok

„keményítése” (margarinok).
–

redukálás, szubsztitúciós reakcióban: pl.: nitrovegyületek aminokká alakítása
(anilingyártás nitrobenzolból, toluol-diamin (TDA) elıállítása dinitro-toluolból
(DNT)).

A hidrogénezési reakciót mind heterogén-, mind homogénkatalitikus rendszerben véghez
lehet vinni, de az ipari alkalmazások túlnyomó többsége heterogénkatalitikus; homogén
rendszerben ugyanis problémás lehet a katalizátornak a terméktıl történı elválasztása, ami
gazdasági, illetve minıségi szempontból is hátrányos.
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5.1. HETEROGÉN KATALITIKUS HIDROGÉNEZÉS
A molekuláris hidrogén, különösen alacsony hımérsékleten reakcióképtelen. A
gázhalmazállapotú hidrogénmolekula disszociációja atomokra endoterm folyamat, megfelelı
katalizátorral a hidrogén aktiválható, reakcióképessége nagymértékben fokozható. Azokat a
vegyületeket, anyagokat nevezzük katalizátoroknak, amelyek a termodinamikailag lehetséges
reakciók sebességét fokozzák azáltal, hogy a reakció végbemeneteléhez szükséges aktiválási
energiát csökkentik. A katalizátorok egy vagy több reakciópartnerrel átmeneti komplexumot,
ritkábban stabilis átmeneti vegyületet képeznek.
Az átmeneti komplexum bomlásával képzıdik a reakció terméke és a katalizátor
regenerálódik.
A legjobb hidrogénezı, heterogén katalizátorok a periódusos rendszer VIII. csoportjába
tartozó átmeneti fémek, (nikkel, kobalt, vas és platina fémek). Katalizátorként hordozóra
felvitt vagy hordozó nélküli átmeneti-fémeket (Pd, Pt, Ni, stb.) vagy átmenetifém-oxidokat
szokás alkalmazni.

5.1.1. A hidrogénezı katalizátorok:
 fém katalizátorok:


nemesfémek (platina, palládium, iridium)



egyéb fémek (nikkel, kobalt, réz, vas)

 fémvegyületek - átmenetifém-oxidok, szulfidok

5.1.2. A leggyakrabban használt hidrogénezı katalizátorok:
a.) Laboratóriumban:
Palládium csontszén (10-15-szeres mennyiségő csontszénre gyengén alkálikus közegben
redukáló anyaggal, pl. formaldehiddel lecsapott finom eloszlású fémpalládium):
szobahımérsékleten és atmoszférikus nyomáson az izolált C,C-kettıskötés, de a
konjugált olefinek és cikloolefinek hidrogénfelvételét is katalizálja.
Platina csontszén: hasonló módon készül mint a palládium csontszén, de aktívabb:
aromás C,C-kötések hidrogénezését is katalizálja.
Raney-nikkel: nikkel-alumínium ötvözetbıl az alumíniumnak vizes lúgoldattal történı
kioldásával készült hordozó nélküli finom eloszlású „pirofóros” fémnikkel.
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b.) Ipari katalizátorok:
Az iparban rendszerint a kevésbé aktív (ezért csak nyomás alatt és magasabb
hımérsékleten alkalmazható) katalizátorokat használják, melyek a szükséges aktivitás és
szelektivitás mellett mechanikailag és kémiailag egyaránt ellenállók és viszonylag
olcsók. [4].
– Raney-nikkel katalizátor: katalitikusan nagyon aktív, 10-15% alumínium – és
alumínium-oxid-hidrát tartalmú nikkel-vázból áll. Víz alatt tárolják. Általában
magasabb hımérsékleten (20-200oC) és nyomáson (1-100 bar) végzett
hidrogénezésre használatos.
– Hordozóra felvitt nikkel katalizátorok: nikkelsóból a hordozó (horzsakı vagy
alumínium-oxid) felületén állítják elı a finom eloszlású fémnikkelt. Tablettázott
formában használják 100-200°C-on és 10-200 bar nyomáson.
– Oxid-katalizátorok: keverék-katalizátorok (pl CuO+Cr2O3), melyek bizonyos
vegyületeket szelektíven képesek hidrogénezni (pl. aldehidet alkohollá). 150250oC hımérséklet és 200-300 bar nyomás-tartományban aktívak.
– Hordozóra felvitt nemesfémkatalizátorok: pl. aktívszén hordozóra felvitt platina,
palládium a kiemelkedı szelektivitás és a gyakorlatilag 100%-os konverzió teszi
ezek alkalmazását indokolttá és gazdaságossá.

5.2. A HETEROGÉN KATALITIKUS HIDROGÉNEZÉS IPARI ALKALMAZÁSAI
5.2.1. Aldehidek, ketonok, karbonsavak és észterek szén-szén kettıskötéseinek szelektív
hidrogénezése
Aldehidek és ketonok hidrogénezését gyakran végzik heterogén katalizátorokkal. Heterogén
katalitikus hidrogénezésben is különbözı mértékig mehet az aldehidek és ketonok redukciója.
Lehet a hidrogénezés terméke alkohol, szénhidrogén, egyidejőleg más funkciós csoportok is
redukálódhatnak [5].

 Aldehidek réz, ketonok nikkel katalizátorral 230°C alatti hımérsékleten
sztöhiometrikus mennyiségő hidrogénnel jó konverzióval (65-70 %) alakíthatók a
megfelelı telített vegyületté.

 Aldehideket 230-240°C felett hidrogénezve észterek keletkeznek. A feleslegben
adagolt hidrogén a karbonil-csoportot redukálja.
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 Zsírsavak és észterek nikkel katalizátorral hidrogénezhetık. A reakciót 160-180°C-on
hidrogén felesleggel kell végezni. A savak hidrogénezési sebessége a szénlánc
hosszával közel arányosan csökken.

 A heterogénkatalitikus hidrogénezés mechanizmusa: a katalizátor általában jól
adszorbeálja a hidrogénezni kívánt vegyületet és a hidrogént is. Tulajdonképpen
„kemiszorpció”-ról van szó: a katalizátorfémbıl és a hidrogénbıl fém-hidrid
képzıdik.

 Olefinek esetében az olefin lapjával helyezkedve a katalizátor felületére, az átmeneti
fémmel π-komplexet képez. A két hidrogénatom felvétele fokozatosan játszódik le. A
két H atom a kettıskötésnek azonos oldalára lép be, az addíció tehát cisz helyzetben
történik.

 Hasonló a helyzet nem olefin vegyületek (pl.: nitrovegyületek, aldehidek, stb.)
redukciója esetén is. Itt is a katalizátor felületén, fémkomplex-képzıdésen keresztül
játszódik le a reakció.

5.2.2. Benzol és homológjainak hidrogénezése
 Benzol és homológjainak hidrogénezése nikkel katalizátor jelenlétében, 150220°C hımérsékleten megy végbe, a szerkezettıl függıen.

 Az aromás rendszer szimmetriáját csökkentı szubsztituensek növelik a
redukció sebességét.

 Hasonló hatású kondenzált győrők esetén a győrők számának növekedése.
 Benzol és származékai heterogén katalitikus hidrogénezése mindig a győrő
teljes telítéséhez, ciklohexán ill. származékai keletkezéséhez vezet. Benzol
hidrogénezése esetén nem lehet részlegesen hidrogénezett származékokat
elıállítani. A győrő π-kötései gyakorlatilag egyszerre hidrogénezıdnek [5].

 A kondenzált győrős származékok részleges hidrogénezése a redukció
körülményeinek megfelelı változtatásával elvégezhetı. A nyomás növelése a
nagyobb mérvő redukciónak kedvez.

 A nitrogén tartalmú telítetlen csoportot (nitro-, nitrozó-, azo-, oxim) tartalmazó
szerves molekulák, viszonylag könnyen hidrogénezhetık

 A heterogénkatalitikus eljárás ipari mérető alkalmazására jó példa a
BorsodChem Zrt. TDI gyártó üzemében megvalósított toluol-diamin (TDA)
elıállítás.
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5.3. HOMOGÉN KATALITIKUS HIDROGÉNEZÉS
Számos átmenetifém-komplex képes aktiválni a molekuláris hidrogént „homogén”
fázisban is (a katalizátor oldódik a reakcióelegyben). A katalizátor-komplex központi
atomjához koordinálódott molekula a komplexben hidrid-formában kötött hidrogént veszi fel;
a hidrogénezés tehát a központi atom koordinációs övezetében játszódik le.

Homogén hidrogénezı katalizátorok elsısorban a kobalt, ródium és iridium-karbonil
és/vagy -foszfin ligandumokat tartalmazó komplexei között találhatók [pl. Co2(CO)8,
RhCl(PPh3)3]. Gyakorlati jelentısége majdnem kizárólag csak a hidroformilezés kobalt
komplexeinek van. A legjelentısebb homogén, kobaltkatalizátorok a pentaciano-kobaltát (II)komplexek és a dikobalt-oktakarbonil. A dikobalt-oktakarbonil elsısorban hidroformilezı
reakciókban jó katalizátor, amikor olefin-szénhidrogénbıl aldehidet, majd második lépésben
alkoholt állítanak elı.
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5.4 A TDA GYÁRTÁS (DNT REDUKÁLÁS) TECHNOLÓGIÁJA
5.4.1 A dinitro-toluol (DNT) hidrogénezése
Folyamatos üzemmódú reaktorban, a dinitro-toluol nitrocsoportjainak lehetıség szerinti
teljes hidrogénezése egy rendkívül hatékony katalízises folyamatot igényel, amit a
rendszerbe bevitt nemesfém-katalizátor biztosít. A hidrogénezés során az alábbi –
kiindulási DNT összetételnek megfelelı - izomerek keletkeznek, amelyek közül a 2,4- és
a 2,6-meta-toluilén-diamin izomerek a fı termékek, a 3,4- és 2,3-orto-toluilén izomerek,
valamint 2-amino-toluol (toluidin) a melléktermékek [3]:
CH3

CH3
NO2

+6H2

+4H2 O

NO2
2,4Dinitro-toluol
DNT

NH2
2,4Toluilén-diamin
TDA

CH3
O2 N

NH2

Pt-Pd

CH3
NO2
+6H2

2,6Dinitro-toluol
DNT

Pt-Pd

H2 N

NH2
+4H2 O

2,6Toluilén-diamin
TDA

5.1. ábra. A DNT hidrogénezés reakcióegyenletei
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Az exoterm reakció minél hatékonyabb felügyeletéhez és a közel teljes konverzióhoz
speciális, aktívszén hordozóra felvitt Pd-Pt katalizátort alkalmaznak. Összetétele (Pd, Pt,
Fe) a hidrogénezési reakcióhoz és a nyersanyagok tisztaságához van igazítva.
Az adott felületi tulajdonságokkal rendelkezı aktívszén hordozó felületére egy jól
reprodukálható receptúra alapján fém-hidroxid formában történik a nemesfém
komponensek felvitele. A rendkívül viszkózus max. 4 s% szilárd anyagot tartalmazó vizes
szuszpenziót folyamatosan adagolják a rendszerbe.
Mellékreakció

a

mononitro-touol

hidrogénezése,

ami

2-amino-toluol

(toluidin)

mellékterméket eredményez.

CH3

CH3
NO2
+3H2
Mono-nitro-toluol

NH2

Pt-Pd

+2H2 O
2-amino-toluol

5.2. ábra. A mono-nitrotoluol hidrogénezés reakcióegyenlete

A hidrogénezı reaktor egy keverıvel ellátott tartály, a következı fontos részekkel:

-

DNT elosztó győrő a tartály alján,

-

keringetett hidrogén elosztó gázbevezetı a tartály alján,

-

folyadékelvezetı edény, amelybe túlfolyással lép a reakcióelegy,

-

folyadékbevezetı a recirkuláltatott elegyre,

-

gázelvezetés, mosókkal, kondenzátorokkal.

A meghatározott, kb. 115-125oC közötti hımérsékleten üzemelı reaktor hıelvonását a
következık biztosítják:

-

a gázcirkulációval távozó vízgız párolgáshıje,

-

a folyadékcirkuláció hıcserélıjén elvont és nagyrészt hasznosított hı (vízkör
közbeiktatásával),

-

a termék ill. katalizátor leválasztáshoz fenntartott cirkuláció.
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A hidrogéngázt nyomástartással pótolják, illetve az inertek feldúsulását lefúvatással
történı szabályzással akadályozzák meg.
A hidrogént és inert gázokat tartalmazó lefúvatott véggáz normál üzemvitel esetén a
melléktermék hıhasznosítóban elégetésre kerül. Ha az nem üzemel, egy vizes
abszorberben történı mosás után a szabadba fúvatják le.
A katalizátort az ún. forgószőrı választja le az erre a célra kialakított cirkulációs körbıl. A
használt katalizátort szakaszosan egy függıleges tengelyő szőrıvel (tányéros szőrı)
választják le, ahol a minimális maradék szerves anyag tartalmat többszöri gızölés
biztosítja. A hordókba letárolt használt katalizátorból az értékes nemesfémeket
regenerálással nyerik vissza.
A katalizátormentes TDA + víz elegyet egy közbensı tartályban tárolják. Innen a
felhasználással arányos mennyiséget táplálnak a vízmentesítı vákuum-desztillációs
kolonnába, ahol a fejtermékként elvett víz tartalmazza a toluidin mellékterméket. A
fenéktermék kis mennyiségő vizet tartalmazó anyagáramát az OTD kolonnába táplálják,
hogy az orto-izomereket fejtermékként válasszák el. Az orto-toluol-diamin (OTD) áram a
melléktermék hıhasznosítóban kerül elégetésre (esetleg piaci igényeknek megfelelıen
értékesíthetik), a meta-toluol-diamin (MTD) áram pedig ODCB oldószerrel elegyítve
kerül a foszgénezı reaktorba.
A TDA tisztításnál elválasztott szennyvizet és a szivattyúk tömszelencéinek öblítésébıl
származó szennyvizet elıkezelésre továbbítják [3].
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5.3. ábra. A TDA gyártó egység.
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5.4.2 A TDA gyártás technológiai folyamatábrája

Lefuvatás/égeto
Forgószőrı

Hidrogénezo
reaktor

Katalizátor
beadás
TDA tároló tartály

5.4. ábra. A TDA gyártó egység folyamatábrája.
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5.4.3. A DNT hidrogénezési, TDA gyártási eljárást befolyásoló tényezık

•

A hımérséklet hatása kettıs. Növeli a reakció sebességét és befolyásolja a kémiai
folyamatok egyensúlyát. A katalizátor élettartalma a hımérséklet bizonyos határ
fölé növelésének hatására csökken, illetve a melléktermék-képzıdés sebessége nı.

•

A nyomás növelése a Le Chatelier-Brown elvnek megfelelıen - mivel a reakció
molszám csökkenéssel jár - növeli a reakció sebességét.

•

A katalizátormennyiség a reakciótól függıen változik. Erre vonatkozólag
általános szabály nincs, a megfelelı koncentrációt tapasztalati úton állítják be.

•

A diszperzitás foka szintén befolyásolja a reakció menetét. Minél nagyobb a
katalizátor felülete annál nagyobb a reakciósebesség.

•

Ezzel párhuzamosan azonban nı a reakció során idıegység alatt felszabaduló
hımennyiség is. Mivel ez a hı a katalizátor felületén szabadul fel,

kátrányképzıdés (TAR) vagy egyéb nem kívánatos mellékreakciók lépnek fel.
•

Ha a szemcsék mérete túl kicsi, nehezen ülepíthetık és szőrés során hamar
eltömik a szőrıvásznat; a katalizátor szemcse méretének optimuma van.

Felhasznált irodalom:
[1]. Dr. Deák Gyula Szerves Vegyipari Alapfolyamatok kézikönyve. Mőszaki Könyvkiadó,
Budapest 1978.
[2]. Winacker-Küchler: Kémiai Technológia, Mőszaki Könyvkiadó, Budapest 1962.
[3] TDA gyártás technológiai leírás, BorsodChem Zrt, Kazincbarcika, 2010.
[4] Petró J. Heterogén katalizátorok, Budapest, Mőszaki Könyvkiadó, 1964
[5] ULLMANN’S Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH UEIC, Release 2008, 7th
Edition.

Megjegyzés:
Az A303 elektronikus jegyzet II. kötet, 5. fejezetében található képek és folyamatábrák a
BorsodChem Zrt jóvoltából és engedélyével kerültek közlésre.
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6. FOSZGÉNEZÉS
6.1. Foszgénezés - foszgénnel végzett karbonilezés
6.1.1 A toluilén-diamin (TDA) foszgénezése toluilén-diizocianát (TDI) elıállítása
céljából.
A foszgénezésen általában olyan karbonilezési folyamatot értünk, amelyben az RC=O
acilcsoportot (ahol R=alkil-, aril-, vagy aralkilcsoport) foszgénnel (COCl2, szénsavdikloriddal) végbemenı reakcióval visznek be egy molekulába. [1]

A toluilén-diamin (TDA) aromás primer amin csoport karbonilezése foszgénnel karbamoilklorid közbensı termék képzıdéssel történik kétlépcsıs reakcióban, konszekutív módon, a
karbonilezı ágens a foszgén. Ennek egyik iparilag alkalmazott eljárás példája a toluiléndiamin (TDA) foszgénezése toluilén-diizocianát (TDI) elıállítása céljából [3].

H

O

N

CCl

CH3

CH3
NH2
+

2COCl2

ODCB

+

NH2
TDA

foszgén

N

CCl

H

O

sósav

karbamoil-klorid

CH3

H

O

N

CCl

CCl

H

O

karbamil-klorid

(6-1)

CH3
NCO

hı

+
N

2HCl

2HCl

NCO

TDI

(6-2)

A TDI gyártás technológiájának részletes ismertetése a 6.3. fejezetben található [3].
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6.1.2 Metilén-difenil-diamin (MDA) foszgénezése metilén-difenil-diizocianát (MDI)
elıállítása céljából
A metilén difenil diamin (MDA) elıállítása anilin és formaldehid között sósav katalizátor
jelenlétében lejátszódó kondenzációs reakcióval történik. A reakció két lépcsıben, p-aminobenzil-anilin (PABA) köztitermék képzıdésén keresztül játszódik le. A második lépcsıben a
PABA metil-difenil-diaminná alakul, amely a sósavval hidrokloridot képez.
Kondenzációs reakció:
NH2

2

+ HCHO

HCl, H2 O
30 oC

NH

NH2

CH 2

+ H2O

(6-3)

P-amino-benzil-anilin (PABA)

Átrendezıdési reakció:
45, 60, 80, 90, 100 °C
NH

CH 2

NH 2

H N

NH 2

C H2

2

H+ / H O
2

(6-4)

metilén-difenil-diamin vagy
4,4'-difenil-metán-diamin (MDA)

PABA

A tisztított metilén difenil diamin (MDA) orto-diklórbenzolos (ODCB) oldószerben történı
foszgénezésével állítják elı a metilén-difenil-diizocianátot (MDI)-t. A lejátszódó reakció:
H2N

NH2

CH2

+

2 COCl2

MDA

Cl

C

NH

ODCB
80 0 C, 5 bar

foszgén

CH2

NH

C

Cl

+

2HCl

O

O

(6-5)

metilén-difenil-dikarbamoil-klorid

A reakció második lépésében magasabb hımérsékleten a karbamoil-klorid izocianátra és
sósavra bomlik:
O
Cl

C

O
CH2

HN

NH

C

Cl

ODCB, 140°C
ODCB, 80°C

OCN

CH2

NCO + 2HCl

(6-6)

metilén-difenil-diizocianát (MDI)
Az MDI gyártás technológiájának részletes ismertetése a 6.4. fejezetben található [4].
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6.2. Foszgén szintézis
A foszgénezéshez használt foszgént aktív szén katalizátoron Cl2 és CO gáz reakciójával
állítják elı, CO felesleget alkalmazva:
C12 + CO → COC12

(6-7)

A rendkívül exoterm reakció szabályozásában a hıelvonásnak elsıdleges szerepe van.
A foszgén szintézis technológiai folyamatábráját a 6.1. ábra és 6.2. ábra mutatja [5].
Az elterjedten alkalmazott Buss Chemtech eljárásban függıleges elrendezéső csıköteges
reaktort használnak. A csövekben van elhelyezve a granulált típusú aktív szén katalizátor
A köpenytérben hıközlı olaj segítségével történik a reakcióhı elvonása, majd az olajat
cirkulációs vízzel hőtik vissza.
Egy önálló szabályzó rendszer felügyeli és a programozott optimális körülmények között
tartja a reaktor nyomását és hımérsékletét. A termék foszgén gáz összetételét process
analizátor felügyeli és a CO felesleget az elıírt mólfelesleg értéken tartja a betáp
tömegáramok változtatásával.
Az egész reaktor-rendszer egy zárt konténerben van elhelyezve, amely állandó elszívásos
szellıztetés alatt áll a lúgos mosótorony felé. Így a foszgén szintézis a legkritikusabb
meghibásodás esetén sem jelent veszélyforrást a környezetének, foszgén nem kerülhet az
atmoszférába.
A termelt foszgén klórtartalma alacsony, közvetlenül felhasználható a foszgénezési
reakcióhoz.
Az esetleges üzemzavar esetén a foszgénben a klórtartalom megnövekedés kivédésére
alkalmas az un. tisztító (clean up) reaktor, ami a foszgén termelı reaktor után sorosan van
kapcsolva és azonos katalizátorral van töltve.
A termelt foszgént a foszgénezési reakció nyomásszintjére kell komprimálni. Ezt egy
kétfokozatú csavarkompresszorral végzik. A kompresszor egy önálló, zárt épületben van
elhelyezve, a lúgos mosótorony felé történı állandó elszívásos szellıztetés eredménye képpen
a környezetbe nem kerülhet ki foszgén.
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6.1. ábra. A foszgén szintézis folyamatábrája

A 6.2. ábrán bemutatott, Mitsui technológia szerint a foszgén elıállítása hat reaktorban
történt. A hat reaktorból öt csöves, a hatodik töltetes reaktor. A csövek, illetve a hatodik
rektor aktív szén katalizátorral van töltve. A foszgénképzıdés exoterm folyamata során a
felszabaduló reakcióhı elvonása a reaktortestbe adott hőtıvízzel történik. A hőtıvíz
mennyiséget úgy szabályozzák, hogy a reaktorokból kilépı gáz hımérséklete kb. 50°C körül
legyen. A foszgén elıállító egységnek saját, zárt hőtıvízrendszere van. A foszgén
elıállításhoz szükséges szénmonoxid teljes mennyiségét az 1. reaktorokba táplálják be, míg a
klór gázt 25-25%-os arányban, az 1-4 reaktorokba. A szénmonoxidot a sztöchiometrikus
mennyiséghez képest fölöslegben kell alkalmazni.
Az 1-4 reaktorban gyakorlatilag végbemegy a szénmonoxid reakciója a klórral.
Az 5. reaktorban a még elreagálatlan klór is reakcióba lép a szénmonoxiddal.
A 6. ún. tisztítóreaktor, azt a célt szolgálja, hogy a termék foszgén gáz klórtartalma 0,01%
alatt legyen.
A nyersanyagként felhasznált szénmonoxid és klór gáz, valamint a katalizátor víztartalmát a
lehetı legkisebb értéken kell tartani, ugyanis víz jelenlétében a klór gáz, illetve a foszgén gáz
rendkívül gyorsan korrodálja a reaktorok szerkezeti anyagát. Az esetleges csılyukadások
gyors észlelésére, az öt reaktor hőtıvízkörében egy pH-mérı van beépítve, amely azonnal
jelzi a hőtıvíz pH-jában bekövetkezı változásokat. A hatodik reaktor már nincs hőtı vízkörrel
ellátva (itt reakcióval gyakorlatilag már nem kell számolni), sıt a reaktor fala csıkígyóval van
körbevéve, amelyen keresztül a 6. reaktor kisnyomású gızzel főthetı is. A végtermék foszgén
gáz klór gázt nem tartalmazhat.
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6.2. ábra. A foszgén szintézis folyamatábrája
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6.3. A TDI gyártás technológiája
A toluilén-diizocianát (TDI) gyártás blokkdiagramját a 6.3. ábra mutatja.

6.3. ábra A toluilén-diizocianát (TDI) gyártás blokkdiagramja
A toluilén-diizocianát (TDI) gyártás fı részegységei:
-

Foszgén szintézis

-

DNT gyártás toluol nitrálásával – savvisszanyerés, töményítés

-

DNT hidrogénezés – TDA gyártás

-

TDA foszgénezése – nyers TDI elıállítás

-

TDI tisztítás – TDI 80 elıállítás

-

TDI visszanyerés - TAR kinyerés

-

Melléktermék elégetés, hıhasznosítás

-

Szennyvíz elıkezelés
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6.3.1. A TDA foszgénezése – nyers TDI elıállítása
A TDA foszgénezése folyamatos eljárással, orto-diklór-benzol (ODCB) oldószerben történik
a (6-1) és (6-2) reakcióegyenletek szerint. A foszgénezési reakcióban a megfelelı kihozatal
eléréséhez jelentıs feleslegben kell alkalmazni a foszgént (foszgén/TDA mólarány 8 körüli
értéken szabályozott). A TDA foszgénezésének, a nyers TDI elıállításának folyamatábráját a
6-4. ábra mutatja [3].
A meta-toluilén-diamin orto-diklór-benzol (ODCB) oldószerben oldott oldatát speciális
kialakítású elosztón keresztül juttatják a keverıs reaktor túlfolyással szabályozott
folyadékterébe. A reakcióhoz szükséges friss és recirkuláltatott foszgén gázt kompresszorral
adják be a reakcióelegybe egy merülı csövön keresztül. A visszanyert, ODCB-ben oldott
foszgént szivattyúval egy CHW hőtın keresztül adják vissza a reaktorba, a folyadékfelszín
alá. A megfelelı hımérsékletet a reaktor köpenyén keresztül CW hőtéssel ill. az ODCB-ben
oldott visszanyert foszgén mennyiségével lehet szabályozni.
A túlnyomás alatt lejátszódó elsı (6-1) reakció enyhén exoterm.
Az elsı lépésben képzıdı sósavgáz kevésbé oldódik az ODCB oldószerben, mint a folyamat
többi komponense, ezért intenzív gázfejlıdés történik, ezáltal a keverés javul.
Az elsı reaktorban már a közbensı termék bomlása, a diizocianát képzıdése is megindul az
enyhén endoterm (6-2) reakcióban.
Az átalakulás teljessé tétele és a melléktermék képzıdés lehetıségének csökkentése céljából a
reaktorból túlfolyóval elvezetett elegyet az un. loop-reaktorba vezetik. A gızfőtéső
hıcserélıbıl és a hozzákapcsolt kigázosító tartályból álló elrendezés egy termo cirkulációs
körfolyamatot alakít ki. Azonos nyomáson, de jelentısen megnövelt hımérsékleten
folytatódik, ill. befejezıdik közbensı termék bomlása és a sósavgáz képzıdés (ami javítja a
termo cirkulációt).
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Recirk.
Foszgén
foszgén gáz kompresszor

Foszgénezı
reaktorok

Foszgénes ODCB
győjtıtartály

HCl gáz
(VCM)
Recirk.
foszgén gáz

ODCB

Foszgén
Visszanyert
foszgén
tárolótartály
Kigázosító
kolonna
ODCB
TDA

TDI tisztítás

6-4. ábra. A TDA foszgénezés, nyers TDI elıállítás folyamatábrája
A két reaktorból közös vezetéken vezetik a gázokat a foszgén visszanyerésre majd utána
tisztításra. A további hasznosításra a sósavgázt ODCB oldószerrel történı mosással
tisztítják. A melléktermék sósavgáz legfontosabb hasznosítási formája a VCM gyártás
sósavgáz áramával történı közös oxi-hidroklórozás, ahol diklór-etánt (DKE) állítanak elı.
Az átadást sósavgáz kompresszorral végzik. Emellett rendelkezésre áll a sósav abszorpció,
ahol kereskedelmi minıségő, 33 s%-os sósavoldatot állítanak elı a sósavgáz vízben
történı elnyeletésével.
A foszgénezési folyamatban a TDI-t egy ODCB-s oldatként kapják, amely oldat a reakció
körülményei között foszgénnel és sósavgázzal telített. Az oldatból elıször a
gázkomponenseket kell kihajtani. Elsı lépés az expanzió, ezt követi egy erıteljes
kiforralás, amelynek eredményeként közel foszgénmentes oldatot állítanak elı, amit
desztillációval dolgoznak fel.

6.3.2. TDI tisztítás, késztermék tárolás
A foszgénezési fázisban melléktermékek képzıdnek az OTD-bıl, a klór-, és a víz nyomokból
a TDA+TDI mellékreakcióból. A mellékterméktıl és az ODCB oldószertıl való elválasztást
egymással sorba kapcsolt, vákuum alatt üzemelı kolonnákban végzik.
A TDI tisztítás folyamatábráját a 6.5. ábra mutatja. [3]
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Primer ODCB kolonnában fejtermékként a körfolyamat oldószerét nyerik vissza részlegesen.
Szekunder ODCB kolonnában a nyomást tovább csökkentve élesebb elválasztás mellett
nyerik vissza a maradék ODCB-t fejtermékként. A fejterméket az elızı kolonnába vezetik. A
fenéktermék TDI áramban a magas forrpontú melléktermékek találhatók, amelyek a
desztilláció hımérsékletén polimerizációra hajlamosak.
TAR kolonnában az elızı kolonna fenékáramából választják el a melléktermékeket. Mivel
már finom szilárd szemcsék is jelen vannak és a polimerizáció megindult, az elválasztást nem
lehet teljessé tenni. Mőszaki kompromisszumként egy kb. 50%-os TDI tartalmú elegy
elıállítása a cél, ami még szivattyúzható és a kiforraló-dugulás veszélye alacsony. Ezt az
áramot a melléktermék tulajdonságaihoz igazodó speciális berendezésben, a TDI
visszanyerıben dolgozzák fel.
A TAR kolonna fejterméke a TDI 80 termékáram, minimális szennyezettséggel.
Az utótisztító kolonnában egy újabb, az egyenletes termékminıséget biztosító tisztítást
végeznek. A termék elvétele fejtermékként történik. Egy konstans fenékáramot, amely az
esetleges szennyezıdést tartalmazza a TAR kolonna betápba visszavezetnek.
Vákuum
egység

Vákuum
egység

Vákuum
egység

Vákuum
egység

Reflux
tartály
TDI
visszanyerı

Kigázosító
kolonna

ODCB-os
TDI

TDI
győjtı

Vákuum PHG
egység abszorber
Párlat tároló
tartály

ODCB

Párlat
győjtı

TDI visszanyerı

TDI
reaktor

ODCB tartály

TDI napi
tartály

Kigázosító
kolonna

OFF-SPEC
tartály

TDI tároló
tartály

6.5. ábra. A TDI tisztítás folyamatábrája
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6.1.kép. A TDI tisztítás desztilláló kolonnái
A tisztítás egyes lépéseinek üzemi nyomását vákuum egységek biztosítják. Az elsı
esetben ODCB folyadékkal mőködı folyadékgyőrős vákuumszivattyú, a többi kolonnánál
Roots fúvóval sorbakötött, megnövelt teljesítményő folyadékgyőrős vákuum szivattyúk
biztosítják az elıírt nyomásértéket. Szükség esetén nitrogén bevezetéssel kell a finom
szabályozást végezni.
A TDI 80 terméket minısítésig közbensı tárolóban különítik el. Megfelelı minıség
esetén a sarzsot a késztermék tárolóba továbbítják.

6.3.3 A TDI 80, TDI 100 és TDI 65 termékek
A TDI 80 - 80% 2,4-TDI izomer tartalmú termék - a TDI gyártás fı terméke.
A TDI 80 termékbıl kristályosítással állítják elı a TDI 100 (100%-ban 2,4-TDI izomer
tartalmú) és a TDI 65 65%-ban 2,4-TDI izomer tartalmú termékeket.
A TDI 80 termék fı felhasználási területe a lágy poliuretán habok elıállítása, fıként az
autóipari és a bútoripari felhasználási célokra. A TDI 100 és TDI 65 felhasználása speciális
cipıipari és ragasztó gyártási célokra történik.

113

6.3.4. TDI gyártás melléktermékek és hulladékok hıhasznosítása

6.6. ábra. A TDI Melléktermék hıhasznosítás folyamatábrája

Az IPPC elveknek megfelelıen a TDI gyártás integráns részeként hıhasznosító egység
mőködik, amelyben a melléktermék orto-toluilén-diamin (OTD) és hulladék folyadék-,
szilárd-, és gázáramok elégetése történik. A TDI melléktermék hıhasznosítás folyamatábráját
a 6.6. ábra mutatja.
A melléktermékek és hulladékok elégetésekor keletkezı hıbıl hıhasznosító kazán
alkalmazásával 26 bar nyomású telített gızt állítanak elı, amelyet technológiai célra a TDI
desztillációs tisztításánál közvetlenül felhasználnak.
A füstgáz tisztításához használt berendezések és eljárások:
-

elektrosztatikus porleválasztó

-

szelektív katalitikus DeNOx-mentesítı (SCR),

-

vizes és NaOH-os mosás a sósavgáz eltávolítására.

A kibocsátott füstgáz paramétereit on-line monitoring rendszer automata többkomponenső
gázanalizátorokkal felügyeli.
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6.4. A metilén-difenil-diizocianát (MDI) gyártás technológiája
Az MDI gyártás több lépésbıl áll:
-

Kondenzáció, átrendezıdés

-

MDA semlegesítés, elválasztás

-

MDA tisztítás

-

MDA foszgénezés

-

MDI tisztítás

-

Monomer MDI kinyerés

-

Foszgén gyártás

-

Foszgén megsemmisítés

-

Szennyvíz kezelés

-

Sós szennyvíz bepárlás

Az MDI gyártás blokkdiagramját a 6.7. ábra mutatja

CO
Cl2
NaCl

Elektrolízis
üzem

Foszgén gyártás

NaOH
COCl2

Anilin
Formaldehid
MDA kondenzáció

MDA semlegesítés,
tisztítás

Foszgénezés,
Foszgén
semlegesítés

MDA

Sósav

Sósav
katalizátor

MDI tisztítás,
desztilláció

termékek
HCl gáz
VCM Üzem

HCl gáz
NaCl
tartalmú
szennyvíz

NaCl
tartalmú
szennyvíz
Szennyvíz tisztítás:
- extrakció
- gızös sztrippelés
- aktívszenes
adszorpció

MDA + Anilin

MDI

Sósav abszorpció

Sós szennyvíz
betöményítés és
kristályosítás

33 %-os
sósav oldat

Kondenzvíz
Visszanyert NaCl

Szerves hulladék
desztilláció

6.7.ábra. Az MDI gyártás blokkdiagramja
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6.4.1 MDA elıállítása - Kondenzáció, átrendezıdés
Az MDA elıállítása anilin és formaldehid között sósav katalizátor jelenlétében lejátszódó
kondenzációs reakcióval történik. A reakció két lépcsıben, p-amino-benzil-anilin (PABA
köztitermék képzıdésén keresztül játszódik le. A második lépcsıben a PABA metil-difenildiaminná alakul, amely a sósavval hidrokloridot képez. (ld. 6-3, 6-4 reakció egyenleteket).
Az MDA elıállítása történhet folyamatos és szakaszos eljárással. A 6.8. ábra a folyamatos
MDA gyártás folyamatábráját mutatja. [4]
A folyamatos eljárás szerint a folyamat kaszkád reaktorokban játszódik le, a termék
túlfolyással kerül át egyik reaktorból a másikba. A folyamatos MDA elıállítási
technológiában a kaszkád hételemő. Az elsı három (R1…R3) a kondenzációs reaktor, az ezt
követı négy reaktorban (R4…R7) pedig az átrendezıdés játszódik le. A kondenzációs reakció
hıtermelı, a reakcióelegyet külsı hıcserélıkön (HE1, HE2) cirkuláltatják.
Az átrendezıdés magasabb hımérsékleten folyik. A reaktorok hımérsékletét fokozatosan
emelik, főtésüket gızzel biztosítják.

6.8. ábra a folyamatos MDA gyártás folyamatábrája

Az MDI minıségét a gyártott MDA minısége döntıen befolyásolja. A reakció körülményeket
úgy kell megválasztani, hogy a mellékreakciókat, a szennyezık képzıdését visszaszorítsák.
Lényeges, hogy a lokális formaldehid felesleget elkerüljék. Ez biztosítható azzal, hogy a
formalin betápot megosztják az elsı három reaktor között. A reaktorokban rendkívül
hatékony keverést kell alkalmazni.
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Nagyon fontos az anilin/formalin és az anilin/sósav mólarány pontos szabályozása. Ezekkel
befolyásolható az MDA kétgyőrős tartalma, végsı soron pedig a végtermékek kihozatali
aránya. Szigorúan be kell tartani a hımérséklet elıírásokat.
Biztosítani kell az alapanyagok megfelelı minıségét.

A szakaszos MDA gyártás folyamatábráját a 6.9. ábra és 6.10.ábra mutatja [4].

6.9. ábra. A szakaszos MDA gyártás kondenzáció folyamatábrája

6.10. ábra. A szakaszos MDA gyártás átrendezés folyamatábrája
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6.4.2. CR-MDA hidroklorid semlegesítés és elválasztás
A technológiának ebben a lépésében az amin-hidroklorid NaOH lúggal történı semlegesítése
folyik. A CR-MDA tartalmú szerves fázisból meleg vízzel kimossák a NaOH és NaCl
nyomokat a további tisztítás elıtt.
A semlegesítés a következı (6-8) egyenlet szerint játszódik le:
HCl.H2N

)n

( CH2

CH 2

NH2. HCl + (n+2) NaOH

NH 2
.
HCl

H2N

)n

( CH2
NH 2

CH 2

NH2 + (n+2) NaCl + (n+2) H2O

n = 0, 1, 2, 3, 4,……(6-8)

A CR-MDA hidroklorid semlegesítés és elválasztás folyamatábráját a 6.11. ábra mutatja [4].
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6.11.ábra. A CR-MDA hidroklorid semlegesítés és elválasztás folyamatábrája

A savas CR-MDA-t V-1 keverıs készülékben semlegesítik. A semlegesítı kör minden
pontjában lúgfelesleget kell biztosítani. Ezt a folyamatos, 45s%-os lúgbetáplálással, a
reakcióelegy P1 szivattyúval történı cirkuláltatásával, a semlegesítı tartály intenzív
kevertetésével, valamint M1 statikus keverı alkalmazásával érik el. A semlegesítési hıt egy
külsı hıcserélın vonják el.
A semlegesített CR-MDA a V2 fáziselválasztó tartályba kerül.
Az elválasztott szerves fázis a V3 köztes tárolóba, majd onnan statikus keverın keresztül a
V4 dekantálóba jut. A szerves fázist gızkondenzzel mossák, a dekantálóban pedig
elválasztják a mosott szerves fázist a vizes fázistól. A szerves fázis az ülepítı tartályba,
onnan a tárolótartályba, majd végül a CR-MDA desztilláló egységbe kerül. A dekantálókban
elválasztott, anilint és CR-MDA-t is tartalmazó sós szennyvíz a V5 szennyvíztárolóba kerül.
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6.4.3 CR-MDA tisztítás
A CR-MDA tisztítás során a nyers MDA tartalmú szerves fázis további feldolgozása, az elegy
víz-, és anilinmentesítése történik. Amennyiben az MDA anilin-, és vízmentesítése nem
megfelelı, akkor a foszgénezés során mellékreakciók játszódnak le.
A nyers MDA tisztítása három lépcsıben, folyamatos vákuumdesztillácóval történik. A CRMDA tisztítás folyamatábráját a 6.12.ábra mutatja.
A tisztítatlan CR-MDA-ból az elsı flash tartályban elpárologtatják az anilin és a víz nagy
részét, a gızt hıcserélıkön lekondenzáltatják, és fázisszétválasztás után a szennyezett vizet a
szennyvíztárolóba, az anilint (mely nyomokban tartalmazhat MDA-t) pedig egy
győjtıtartályon keresztül a napi anilintartályba visszavezetik. A maradék víz- és
anilin nyomok eltávolítására a második flash tartály és egy rotációs filmbepárló szolgál.
A flash tartály elınye a nagy üzembiztonság, ugyanis nincs forgó alkatrésze, valamint
kirakódások, dugulások sem lépnek fel. A rotációs filmbepárló egy kettısfalú, hengeres
készülék, melynek belsejében egy lassan forgó rotor van. A forgórészre erısített grafitkefék
biztosítják a folyadék felkenését a hıátadó felületre. A keféket centrifugális erı nyomja a
filmbepárló falához, így kis fordulaton is biztosítja az egyenletes folyadék eloszlatást a
hıátadó felületen.
A vákuum desztilláció elsı lépéseként a CR-MDA-t a – 25 torr abszolút nyomáson és 160°Con üzemelı V1 flash-tartályba nyomják, ahol a víz és az anilin nagy része eltávozik.
A távozó gızöket E-2, E-3 hıcserélıkön kondenzáltatják, a kondenzátumot V-2
szedıedénybe juttatják, innen pedig a fázis-elválasztóba kerül a vizes-anilines elegy.
Fáziselválasztás után a felsı vizes fázis visszakerül a szennyvíztárolóba.
Az alsó, anilines fázis a közbensı tárolótartályon keresztül az anilin tartályba jut.
Az elsı flash-tartály fenékterméke folyamatosan átkerül a második flash-tartályba, ahol 3 torr
nyomáson és 205°C hımérsékleten a maradék anilin eltávozik a CR-MDA-ból.
A kívánt desztillációs hımérsékletet mindkét flash-tartály esetében a CR-MDA-nak külsı
hıcserélıkön való cirkuláltatásával biztosítják.
A második flash-tartály fenéktermékét rotációs filmbepárlóban 2 torr nyomáson és 210°C
hımérsékleten teljesen anilinmentesítik. A tisztított CR-MDA a napi tárolótartályba kerül.
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6.12. ábra. A CR-MDA desztilláció folyamatábrája

6.2. kép. A CR-MDA elıállító egység képe
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6.4.4. CR-MDA foszgénezése
A metilén-difenil-diizocianátot, a nyers MDI-t a tisztított CR-MDA orto-diklórbenzolos
(ODCB) oldószerben történı foszgénezésével állítják elı. A reakcióban a primer amin csoport
karbonilezése történik kétlépcsıs konszekutív módon, a karbonilezı ágens a foszgén. A
lejátszódó reakció:

H2N

N H2

C H2

+

MDA

Cl

C

NH

ODCB
80 0 C, 5 bar

2 COCl2
fo szgén

NH

C H2

O

C

Cl

+

2HCl

O

(6-9)

metilén-difenil-dika rbamoil-klorid

A reakció második lépésében magasabb hımérsékleten a karbamoil-klorid izocianátra és
sósavra bomlik:
O
Cl

C

O
CH2

HN

NH

C

Cl

ODCB, 140°C
ODCB, 80°C

CH2

OCN

NCO + 2HCl

(6-10)
metilén-difenil-diizocianát (MDI)

Az MDA foszgénezési folyamatát befolyásoló tényezık:
A karbamoil-klorid disszociációja izocianáttá egyensúlyi folyamat. Egyensúlyi folyamatokat a
“K” egyensúlyi állandóval jellemezhetjük.
Definíció szerint:

K=

[izocianát ] ⋅ [HCl]2 .
[karbamoil − klorid]

A disszociáció (vagyis az izocianát konverziója) a reakció körülményeitıl, azaz a
hımérséklettıl, a nyomástól és a komponensek koncentrációjától függ.
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Az orto-diklór-benzol (ODCB) használata azért elınyös, mert a foszgén-HCl összetételő
gázelegybıl a foszgént szelektíven képes oldani, adott körülmények között ugyanis a sósav
oldékonysága az ODCB-ben sokkal kisebb, mint a foszgéné.
A HC1 gáz formában eltávozik a rendszerbıl. Ezáltal az egyensúly a karbamoil-klorid
disszociációja, vagyis az izocianát képzıdés irányába tolódik el.
A disszociáció endoterm folyamat, ezért a hımérséklet emelése az izocianát képzıdése
irányába tolja el az egyensúlyt. A hımérséklet csökkentése az exoterm rekombinációnak
(visszaalakulás) kedvez, melynek során az izocianátból és a sósavból karbamoil-klorid
keletkezik.
A disszociáció mólszámváltozással járó folyamat, melynek során 1 mól karbamoil-kloridból
1 mól izocianát + 2 mól sósav keletkezik.
Ezért a nyomás növelése a rekombináció irányába (alsó nyíl) tolja el az egyensúlyt. A nyomás
csökkentése pedig az izocianát konverziónak (felsı nyíl) kedvez.
A karbamoil-klorid koncentrációjának növelése a disszociáció, csökkentése pedig a
rekombináció irányába tolja el az egyensúlyt.
Az izocianát ill. a sósav koncentrációjának csökkentése a disszociáció irányába hat, míg e két
komponens koncentrációjának növelése a rekombinációnak kedvez.
A foszgénezést 9-11-szeres foszgénfelesleget alkalmazva, 80°C-on, 5 barg nyomás alatt
végzik. Az átrendezéshez a reakcióelegy hımérsékletét a második reaktorban 140°C-ra
emelik.
A CR-MDA foszgénezésének folyamatábráját a 6-14. ábra mutatja.
A tisztított CR-MDA-ból a keverıtartályban 24,5 s%-os ODCB oldatot állítanak elı és ezt az
oldatot adják be az R-1 reaktorba, egy diszperzer csövön keresztül. Itt 80°C-on, 10:1
foszgén/MDA mólarány mellett foszgéneznek.
A reakcióelegy túlfolyással az R-2-es reaktorba kerül, ahol 140°C-on a karbamoil-klorid
vegyület izocionáttá és sósavvá bomlik.
Az R-1-es reaktor egy keverıvel ellátott duplikált tartályreaktor, míg az R-2-es reaktorban a
reakcióelegy kevertetését termo cirkulációval oldják meg.
Mindkét reaktor egy-egy vészleürítı tartállyal rendelkezik, ahová vészhelyzetben a
reakcióelegy bezárható, majd fokozatosan visszaadagolva a reaktorokba, újra feldolgozható.
A reakcióban melléktermékként képzıdı sósav, a nagy fölöslegben adagolt foszgén, valamint
az ODCB egy része a reaktor gızterébıl eltávozik.
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A gızöket E-1, E-2, E-3 kondenzátorokon, valamint E-4 hőtött hőtıvizes hőtın
lekondenzáltatják. A kondenzált ODCB-s foszgén oldatot tartályba szedik. A nem kondenzált
sósav és foszgéngáz a foszgén-visszanyerı egységbe, majd pedig a sósav abszorberekbe
kerül.
Az R-2 reaktorból kilépı oldószeres foszgénes reakcióelegy az MDI tisztító egységbe kerül.
A fölös mennyiségő foszgén gázt ODCB-s oldat formájában egy C-1 töltetes toronyban
visszanyerik és visszaforgatják az R-1 foszgénezı reaktorba.
A reaktorok gızvezetékén távozó foszgén és HCl tartalmú gázelegyet bevezetik az abszorber
alsó töltetrétege alá.
A

torony

fejét

glikolos

hıcserélın

5°C-ra

lehőtött

tiszta

ODCB-vel

locsolják.

A felsı töltetréteg alá pedig egy glikolos hıcserélın szintén 5°C-ra lehőtött foszgén tartalmú
ODCB oldatot vezetik be, melyet az oldószer visszanyerı kolonna refluxából vesznek el.
A torony alján foszgénes ODCB elegyet nyernek, melyet visszaforgatnak az ODCB tartályba,
onnan pedig az R-1-es foszgénezı reaktorba.
A torony fején sósav gáz távozik, mely egy hıcserélın halad át (ahol az esetlegesen elragadott
ODCB gızök kondenzálódnak) és egy ciklonon keresztül a sósav visszanyerı egységbe, a
kristályosító egységbe, ill. a VCM üzembe kerül.

6.13. ábra. A CR-MDA foszgénezésének folyamatábrája

124

6.4.5.CR-MDI kigázosítás és tisztítás
A foszgénezési reakció után a CR-MDI-t sósavtól, foszgéntıl és ODCB-tıl mentesíteni kell.
Az MDI kigázosítás folyamatábráját a 6.14. ábra mutatja.
A foszgénezı reaktorból érkezı CR-MDI oldatot elsı lépésben egy C-1 töltetes toronyba
vezetik, ahol magas hımérsékleten, közel atmoszférikus nyomáson sósav gáz ellenáramában
kigázosítják. Az alkalmazott üzemelési paramétereken (hımérséklet, nyomás) az oldott gázok
(foszgén és sósav) deszorbeálódnak.
A kigázosításhoz a foszgénezési lépésben mellékterméként képzıdı sósav egy részét
használják fel. A sósav nagyon rosszul oldódik az ODCB-ben, így alkalmas arra, hogy a
foszgén gáz kisztrippelésére alkalmazzák.
Az ODCB visszanyerését és az MDI tisztítás folyamatábráját a 6.15.b. ábra mutatja.
Az ODCB visszanyerését vákuumdesztillációval végzik. A C-2 kolonna oldaltermékeként
tiszta ODCB-t nyernek. A desztillációs mővelet paramétereinek helyes megválasztásával el
kell érni, hogy a visszanyert ODCB a lehetı legkevesebb foszgént, fenil-izocianátot ill. MDI-t
tartalmazza. Ellenkezı esetben az izocianát reakcióba léphet a CR-MDA-val, melynek során
karbamid típusú vegyület képzıdik. Ez pedig egyrészt rontja a CR-MDI minıségét, másrészt
dugulást okozhat a diszperzernél.
Az ODCB kolonnák fenéktermékét (amely 87-88% CR-MDI-t és 12-13% ODCB-t tartalmaz)
a teljes ODCB mentesítés érdekében 2 flash tartályba, majd egy vékonyfilm bepárlóba
vezetik.
Az R-2-es reaktorból a kigázosító kolonnába kerül az anyag, ahol a melléktermékként
képzıdı sósav gáz felhasználásával kihajtják az oldott foszgént a CR-MDI-bıl.
A C-1 kolonna fejen távozó gızöket (foszgén, HCl, ODCB) hıcserélıkön lehőtik, a
kondenzátumot visszavezetik az ODCB-s foszgén tartályba. A nem kondenzált foszgént és
sósavat visszavezetik a foszgén-kompresszor szívóágába, komprimálják és újra felhasználják
foszgénezésre.
A kigázosított CR-MDI az rendezett töltettel szerelt C-2 oldószer visszanyerı desztilláló
kolonnákba kerül. A fenékterméket a kiforralókon cirkuláltatva 170°C hımérsékleten tartják,
a kolonna fejen 75 torr abszolút nyomás van.
A kolonna fejben a refluxarány 1:25. A kolonna oldalából foszgén és izocianát mentes
ODCB-t szednek eI, amit felhasználnak az MDA oldására, valamint a foszgén-abszorber fej
locsolására.
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A kolonnák fejgızeit (mely fıleg ODCB-t, kis mennyiségő foszgént és sósavat tartalmaz) a
kondenzátorokon, majd vizes hőtıkön lekondenzáltatják. A kondenzátum egy részét
refluxként a kolonna fejre visszaforgatják, másik részét a foszgén abszorber locsolására
használják.
A kolonnák fenéktermékét folyamatosan két flash tartályba V-3, V-4 táplálják, ahol a
maradék oldószert távolítják el a CR-MDI-bıl. Mindkét tartály vákuum alatt (4 illetve 3
torron) és magas hımérsékleten (145 és 195 °C-on) üzemel.
A CR-MDI teljes oldószermentesítése az X-1 rotációs filmbepárlóban történik.
Az oldószer-mentesített CR-MDI a monomer MDI kinyerı egységbe jut.

6.14. ábra. Az MDI kigázosítás folyamatábrája
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6.15. ábra. Az MDI tisztítás, ODCB eltávolítás folyamatábrája

6.3.kép. Az MDI tisztítás, ODCB eltávolító egység képe
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6.4.6. Monomer MDI kinyerés
Az oldószer-mentesített CR-MDI két és többgyőrős molekulákból, illetve ezeken belül is több
izomerbıl áll.
A filmbepárlókon elpárologtatják az illékonyabb kétgyőrős, monomer MDI molekulák egy
részét,

majd

a

gızöket

a

filmbepárlók

belsı

kondenzátorain

lekondenzáltatják.

Fenéktermékként a kevésbé illékony CR-MDI-t (többgyőrős MDI-t és a maradék kétgyőrős
MDI-t) nyerik. A CR-MDI viszkozitását a kétgyőrős tartalommal szabályozzák.
A fejtermékként nyert monomer MDI 2,2'-, 2,4'-, 4,4’-MDI izomerek keveréke. Továbbá az
alkalmazott desztillációs paraméterek mellett a maradék ODCB és a többgyőrős CR-MDI egy
kis része is megjelenik a fejtermékben. A monomer MDI kinyerés folyamatábráját a 6.16 ábra
mutatja.
A vákuum desztillációt három, párhuzamosan kapcsolt X-1, X-2, X-3 rotációs filmbepárlóban
végzik. A szükséges 205oC-os desztillációs hımérsékletet a filmbepárlók köpenyére adott
nagynyomású gızzel biztosítják. A bepárlók 5 torr vákuum alatt üzemelnek. A CR-MDI a
terméktároló tartályba kerül.

6.16. ábra. Monomer MDI kinyerés

A monomer MDI izomerjeinek elválasztása frakcionált kristályosítással történik.
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Az X-4 kristályosítóba betöltött kétgyőrős MDI-t egy elıre meghatározott program szerint
lehőtik, majd fölmelegítik. A melegítés során 2 frakciót különítenek el. A kristályosítással
történı tisztítás, a kristályosítóba betöltött kétgyőrős MDI különbözı komponenseinek eltérı
olvadáspontján illetve fagyáspontján alapszik. A kristályosító feltöltése után indítják a hőtésfőtés programot. Hőtés hatására - a dermedés pontjuknak megfelelı sorrendben - elıször a
legmagasabb dermedéspontú 4,4'-MDI izomer fog a kristályosító falán megszilárdulni. A
hőtési programot szigorúan be kell tartani annak érdekében, hogy a kristályosodás megfelelı
ütemben történjen és a kikristályosodott frakciók tiszták legyenek.
A hőtési lépcsı legalacsonyabb hıfoka +28°C. Ezen a hımérsékleten a 4,4'-MDI izomer nagy
része megszilárdul, ugyanakkor a kis mennyiségő többgyőrős MDI és 2,2'-MDI izomer,
valamint a legjelentısebb "szennyezı" komponens, a 2,4'-MDI izomer folyadék fázisban
marad. A felfőtési periódusban szintén egy jól definiált idı-hımérséklet program szerint két
frakciót választanak el. A fıfrakció döntı részben 4,4'-MDI izomert tartalmaz. A fı
komponens mellett kis mennyiségben 2,4'-MDI és nyomokban ODCB lehet jelen.
A fıfrakciót kaszkádba kapcsolt X-5, X-6 filmbepárlókon tovább tisztítják. A tisztítás során
elválasztják a P-MDI-bıl az alacsonyabb és magasabb forráspontú komponenseket.
A P-MDI kinyerése érdekében a X-1,-2,-3 filmbepárlók fejtermékét, tárolótartályon keresztül,
a szakaszosan üzemelı X-4 kristályosítóba töltik, és két frakcióra választják szét. A PMDI
kristályosító folyamatábráját a 6.17. ábra mutatja.
Az elsı frakció, amely a hidrolizálható klórvegyületeket és orto-, para-MDI izomert
tartalmazza, további szétválasztás céljából vákuum desztillációra kerül.
A második, úgynevezett fı frakció, a tiszta kétgyőrős MDI.
A fenékterméket átadják az X-5 elsı filmbepárlóba, ahol a könnyő forráspontú szennyezıket
elpárologtatják. A fenékterméket a második X-6 filmbepárlóba vezetik, ahol az kétgyőrős
MDI nagy részét elpárologtatják. Fenéktermékként a magasabb forráspontú dimer jellegő
vegyületeket nyerik, melyeket a kátránygyőjtı tartályba adnak. Monomer MDI kinyerés
filmbepárlók folyamatábráját a 6.18. ábra mutatja.
A P-MDI-t vagy 42°C-on folyadék formában, vagy -20 °C-on szilárd formában tárolják.
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6.17. ábra. A PMDI kristályosító folyamatábrája

6.18.ábra. Monomer MDI kinyerés filmbepárlók folyamatábrája

6.4.7. P-MDI desztilláció
A P-MDI desztilláció célja, hogy a kiindulási alacsony orto-para izomer tartalmú P-MDI-bıl
(a kristályosítók elsı frakciói) 30-60% orto-para izomer tartalmú MDI-t, és kereskedelmi
minıségő P-MDI-t állítsanak elı. A P-MDI desztilláció folyamatábráját a 6.19. ábra mutatja.
A V-1 tárolótartályból az anyagot egy hıcserélın keresztül 134-135°C-on vezetik a C-1
vákuumdesztillációs kolonna harmadik töltetrétege alá.
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A második töltetréteg alól a tiszta 4,4’ MDI-t vezetik el, míg a kolonna tetejérıl a 30-60%
orto-para izomer tartalmú P-MDI-t nyerik. A kolonna 2 mbar vákuumon üzemel, rendezett
töltettel van ellátva. A kolonna nyomásesése kicsi, amivel biztosítható, hogy a
fenékhımérséklet értéke ne legyen túl magas.

6.19. ábra. P-MDI desztilláció folyamatábrája

131

6.4.8. Foszgén megsemmisítés
A technológiai rendszerben keletkezı sósav és foszgén tartalmú gázlefúvásokat, illetve
üzemzavar esetén a rendszerben cirkuláltatott foszgén és sósav gázt a foszgén megsemmisítı
egységben nátronlúggal semlegesítik.
A lejátszódó reakciók:
4 NaOH + COC12 → Na2CO3 + 2 NaCl + 2H2O

(6-11)

2 NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

(6-12)

NaOH + HCl → NaCl + H2O

(6-13)

A semlegesítésre C-1, C-2, C-3 három töltetes abszorber torony áll rendelkezésre, melyeket
12 s%, 20 s% illetve min. 5 s%-os NaOH tartalmú oldattal locsolnak. A foszgén
megsemmisítés folyamatábráját a 6.20. ábra mutatja.
Az üzembıl érkezı foszgén és sósav tartalmú gázelegy az C-1 abszorberbe lép be.
A tornyot folyamatosan 12s%-os lúggal locsolják. A keletkezı sós szennyvíz a
szennyvízgyőjtıbe kerül. Az abszorberbıl kilépı gáz a 20 s%-os lúggal üzemelı

C-2

abszorberbe jut. A fejtartályokban lévı lúgmennyiség kb. 2 percig biztosítja a folyamatos
lúgbetápot a megsemmisítıkbe áramkimaradás esetén. Ez az idı elég arra, hogy a
vészáramforrást (diesel-generátort) beindítsák, és ezzel újra biztosítsák a lúgcirkulációt a
keringetı szivattyúk által.
A semlegesítés exoterm folyamat. A semlegesítési hıt az elsı megsemmisítı torony
lúgcirkulációs körébe beépített hıcserélın vonják el. Hıelvonó közegként hőtıvizet
alkalmaznak. Normál üzemelés során a cirkuláltatott lúg hımérséklete 40°C a hıcserélı után.
Vészlefúvatáskor az elsı abszorberbıl kilépı oldat maximum hımérséklete 74°C.
A hıcserélın ekkor is 40°C-ra vissza kell tudni hőteni a lúgot, ellenkezı esetben a torony
szerkezeti anyaga (szénacéli köpeny, derekán bevonattal), valamint a polipropilén töltet
túlmelegedés miatt károsodik.
A foszgén és sósavmentes véggáz a véggáz kéményen keresztül a légtérbe kerül.
A C-3 harmadik abszorber az üzem különbözı helyeirıl és a laborból elszívott kis foszgén és
sósavtartalmú gázok megsemmisítésére szolgál. A töltetes tornyot min. 5 s%-os lúggal
locsolják. A véggáz a kéményen keresztül a légtérbe távozik. A kéményben foszgénelemzı
van elhelyezve.
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6.20. ábra. A foszgén megsemmisítés folyamatábrája

6.4.9. Szennyvízkezelés
Az MDI gyártás során keletkezı szennyvizek a környezetet károsan befolyásoló szerves
anyagokat is tartalmaznak. Ilyen az anilin, MDA, és metanol. A szennyvíz szervesanyag
tartalmát benzolos extrakcióval, gızös sztrippeléssel és aktívszenes adszorpcióval távolítják
el. A megtisztított sós vizet a bepárló kristályosító egység dolgozza fel.
A szennyvízkezelés folyamatábráját a 6.21. ábra mutatja.
Az MDA semlegesítı egységbıl érkezı szennyvizet két lépcsıben V-1, V-2 benzollal
extrahálják. A szerves és a vizes fázist elválasztják. A benzolos szerves fázist desztilláló
kolonnában ledesztillálják. A C-1 desztilláló kolonna fejen visszanyerik a tiszta benzolt, amit
további extrahálásra használnak fel.
Az anilin és MDA tartalmú benzolos fenékterméket fenéktermék desztilláló kolonnába
vezetik, ill. lehetıség van elégetıben történı megsemmisítésre is.
Az elválasztott vizes fázist a C-2 sztrippelı kolonnában gızzel sztrippelik és kihajtják a maradék anilint, benzolt és metanolt. A gızöket kondenzáltatják és a biológiai szennyvíztisztítóba juttatják szennyvízkezelésre.
A sztrippelt sólét két, V-3 A-B aktívszénnel töltött adszorberen vezetik át, ahol a maradék
szervesanyag nyomokat megkötik. Az így megtisztított sós szennyvizet a szennyvíz bepárló,
kristályosító rendszerben dolgozzák fel.
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6.21. ábra. A szennyvízkezelés folyamatábrája

6.4.10. Sós szennyvíz bepárló, kristályosító egység
A szennyvíz bepárló, kristályosító rendszer feladata hogy a sós szennyvízbıl kristályos sót
(NaCl) állítson elı, amely újra hasznosítható elektrolízisre.
A bepárló, kristályosító rendszer egy kétfokozatú

EB-elıbepárló egységbıl és egy

kétfokozatú VB-vákuumbepárló egységbıl áll. A szilárd sókristályokat nyomócentrifugában
választják el a tömény sólétıl. A bepárló főtését hulladékhıvel végzik.

Az MDA üzemrészbıl a szennyvíz a V-1 szennyvízgyőjtı tartályba, onnan az R-1
semlegesítı reaktorba érkezik.
A reaktor keverıvel van ellátva. Itt zajlik a NaOH és a Na2CO3 semlegesítése sósav gázzal. A
semlegesítés és pH beállítás után a sós szennyvíz az esıfilmes filmbepárló hıcserélıjének a
tetejére kerül egy speciálisan kialakított folyadék elosztón keresztül. A hıcserélıt a köpeny
oldalról forró vízzel főtik.
A filmbepárlóból a gız az elısőrítı kristályosító hıcserélıjének köpeny oldalára jut.
A filmbepárló alján összegyőlt, részben töményedett sós szennyvizet szivattyúval szállítják az
X-1 elısőrítı kristályosítóba. A cirkulációs szivattyú szállítja a kevert anyagáramot a
hıcserélı csı oldalába és onnan vissza a bepárló testbe. A cirkuláltatott sólé zagyot, a
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hıcserélıben az elsı fokozatú filmbepárló gızével főtik. A kristályosítóból kikerülı gız
demiszter hálóra kerül, ahol a folyadékcseppek leválnak és visszakerülnek a kristályosítóba. A
demiszterbıl kilépı gız kondenzátorban kondenzál.
Az elısőrített sólé zagy az X-2 bepárló kristályosító cirkulációs vezetékébe kerül, ahol
összekeveredik a kristályosítóban cirkuláltatott anyaggal. A kombinált anyagáramot
szivattyúval keringetik hıcserélın keresztül a kristályosító testben. A hıcserélıt köpeny
oldalról forró vízzel főtik.
Az X-2 bepárló kristályosítóból az X-3 zagy bepárló kristályosító cirkulációs vezetékébe
kerül, ahol összekeveredik recirkulációs sólézaggyal. A cirkulációs szivattyú szállítja a kevert
anyagáramot a hıcserélı csı oldalába és onnan vissza a kristályosító testbe. A cirkuláltatott
sólé zagyot, a hıcserélıben a bepárló kristályosító gızével főtik.
A tömény sólében az összes szennyezıdés koncentrálódik ezért a szeparációs zóna tetejérıl
leiszapolnak.
A bepárló kristályosítóból a zagy nyomócentrifugára kerül. Az elválasztott anyalúg túlfolyón
keresztül tartályba jut. A sót a centrifugában hőtött ionmentes vízzel mossák, mely eltávolítja
a maradék anyalúgot és lemossa a kristályok felületét. Az anyalúgot a tartályba győjtjük és
szivattyúval a II. bepárló kristályosító cirkulációs ágába vezetik.

6.22. ábra. Sós szennyvíz bepárló, kristályosító egység folyamatábrája
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6.5. Az MDI termékek felhasználása
Az MDI a poliuretán ipar egyik alapanyaga. A poliuretánok alapvetıen eltérnek a
hagyományos mőanyagoktól. Az egyéb mőanyagok esetében a polimerizáció a vegyipari
üzemekben zajlik és a termék granulátum vagy porkeverék formájában kerül a
felhasználókhoz, ahol valamilyen termoplasztikus feldolgozási módszerrel késztermékké
alakítják.
A poliuretánok esetében azonban a polimerizáció a feldolgozási folyamat során megy végbe
(kivételt képeznek a termoplasztikus poliuretánok). A feldolgozó ún. PUR rendszert használ,
mely a poliol és az izocianát komponensek együttesét jelenti. Az egyes komponenseket
szokás „A” és „B” komponensként nevezi. A „B” rendszerint az izocianátot, az „A” pedig a
poliol komponenst jelöli.
Az „A” komponens összetevıi:
-

poliol vagy poliolok keveréke
lánchosszabbító
keresztkötı
felület aktív anyag
égésgátló
habosító anyag
töltı anyag
katalizátor

A poliuretánok az „A” és „B” komponensek sokszínőségének köszönhetıen a legszélesebb
körben felhasználható mőanyagok köré tartoznak [6].

6.5.1. Termékek

A BorsodChem Zrt. a poliuretánok kétféle izocianát alapanyagát a TDI-t és az
MDI-t állítja elı.
Az MDI-nek az alábbi négy fı típusát gyártja:

- Nyers-MDI (CR-MDI)
Barna, vagy sötétbarna színő, viszkózus, enyhén amin szagú folyadék.
A CR-MDI termék alatt a többgyőrős (polimer) MDI terméket kell érteni.
A nyers MDI-t különbözı viszkozitás tartományban gyártják. A viszkozitást a monomer MDI
tartalommal lehet befolyásolni.
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Szerkezeti képlete:

(CH

OCN

)n

2

CH2

NCO

NCO

n=0, 1, 2, 3…
Polimetilén-polifenil-izocianát
Felhasználása:
Építıipari tömbhab, panelgyártás, szórt és öntött habok, hőtıgépipar, bútorlap gyártás,
egykomponenső szigetelı habok, bányaipar, autóipar.

6.5.2. Tiszta-MDI
38°C fölött színtelen, szagtalan viszkózus folyadék. 38°C alatt fehér, vagy halványsárga színő
szagtalan, pelyhes szilárd anyag.

Szerkezeti képlete:
NCO

CH2

OCN

4,4’-metilén-difenil-diizocianát
Felhasználása:
Cipıipar, bevonatok, tömítı anyagok, ragasztók, elasztomerek, prepolimerek gyártása.

A molekulának léteznek egyéb izomerjei is:
NCO
CH2

NCO

2,4’-metilén-difenil-diizocianát
NCO

NCO
CH2

2,2’-metilén-difenil-diizocianát
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6.5.3 Modifikált-MDI
Világossárga színő, viszkózus folyadék.
A modifikált MDI a monomolekulás MDI-nek kémiai folyamatban átalakított formája.

OC N

CH2

N

C N

CH2

NC O

Karbodiimid modifikált MDI

Felhasználása:
Cipıipar, elasztomerek, bevonatok, ragasztók, prepolimer gyártás.

Prepolimerek
A prepolimer elıállítása során az MDI izocianát (-N=C=O ) csoportjának egy részét
elreagáltatják poliollal vagy poliolok keverékével. A poliol típusa alapján beszélhetünk
poliéter vagy poliészter alapú prepolimerekrıl. Az így elıállított anyagok már kevésbé
érzékenyek a tárolásra, szállításra, kezelésük egyszerőbb.
Felhasználási területük megegyezik a tiszta és modifikált MDI-vel.
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Megjegyzés:
Az A303 elektronikus jegyzet II. kötet, 6. fejezetében található képek és folyamatábrák a
BorsodChem Zrt. jóvoltából és engedélyével kerültek közlésre.
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7. OXIDÁCIÓ
Szerves vegyületeknél oxidációnak nevezünk minden olyan reakciót amelynek során egy
molekula oxigént vesz fel, hidrogént ad le vagy elektront ad le.
Az oxidáció a redukció fordított folyamata. A két reakció tulajdonképpen nem különíthetı el
egymástól, mert minden redukció során oxidálódik a redukáló szer és minden oxidáció során
redukálódik az oxidálószer. [1]
Oxidáció során telítetlen vegyületek (dehidrogénezés) vagy oxigén tatalmú

csoportokat

(hidroxil, karbonil, karboxil, peroxid, éter) tartalmazó vegyületek keletkeznek.

7.1. Az oxidációs reakciók osztályozása
Az oxidációs reakciók különbözı szempontok szerint osztályozhatók.

• A szubsztrátumok fázisai szerint megkülönböztetünk homogén és heterogén fázisú
oxidációt.

-

A homogén fázisú oxidáció esetén az oxidálószer és a szubsztrátum azonos
fázisban van.

-

A heterogén fázisú oxidációs reakciók esetén
szubsztrátum különböz ı fázisban van,

az oxidálószer és a

ilyenek a heterogén katalitikus

oxidációs folyamatok.

• A halmazállapotot tekintve megkülönböztethetünk gáz illetve gız vagy folyadék
fázisú oxidációs reakciókat.

• A reakciót kiváltó hatás szempontjából megkülönböztetünk
-

katalitikus oxidációt, ahol az oxidáció katalizátor hatására megy végbe

-

fénnyel iniciált oxidációt, ahol az oxidációt fény vagy fotoiniciátor iniciálja

-

Gyökképzıkkel iniciált oxidációt. A

gyökös

mechanizmusú

oxidációk

mesterséges indítását általában gyökképzıkkel (szerves peroxidok) vagy
fotokémiai iniciálással végezzük

-

Autooxidáció a természetes hatásokra, pl. hıhatásra beinduló oxidáció, mint a
zsiradékok avasodása, a gumi és más természetes vagy mesterséges polimerek
oxidatív öregedése

• A reakciómechanizmus szerint osztályozva

vannak gyökös és ionos oxidációs

reakciók.
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7.2. Oxidálószerek
7.2.1. Oxigén (levegı, és O-O kötést tartalmazó) oxidálószerek: ózon, peroxidok, H2O2
Az oxigén a légkörben nagy mennyiségben található gáz halmazállapotban, gyakran tisztítás
nélkül levegı formájában is felhasználható.
A tiszta oxigént oxidálószerként ritkán alkalmazzák, egyrészt nagy ára miatt, másrészt azért,
mert olyan vegyületekkel, amelyek gyorsan abszorbeálják, robbanásszerően egyesül.
Egyes esetekben alkalmaznak oxigénnel dúsított levegıt, maximálisan 80% oxigéntartalmú
oxigén-nitrogén elegy alkalmazása szokásos.
Oxigénnel vagy oxigéntartalmú gázelegyekkel a következı reakciók végezhetık el [1]:
Alkánok, alkének vagy különbözı aromás vegyületek oxidálása katalizátor jelenlétében, 250450

o

C

közötti

hımérséklet

tartományban.

A

reakciók

egy

része

gáz-, ill. gız-, más része folyadékfázisban végezhetı. A katalizátorok lehetnek fémek (réz,
ezüst), fém-oxidok (vanádium-pentoxid, kupri-oxid).
Hidroxil tartalmú szerves vegyületek oxidálása katalizátorok jelenlétében aldehidekké,
ketonokká, ill. karbonsavakká.

Folyadékfázisú reakciókhoz változó vegyértékő fémeket (kobalt,

mangán, króm, réz,

nikkel) különbözı sóit használják katalizátorként.
Gızfázisú folyamatokhoz vanádium-pentoxid vagy ezüst a katalizátor.
Ózon, peroxidok, H2O2
Az ózon három oxigénatomból álló molekula. Oxigénbıl elektromos kisülés vagy ultraibolya
fény hatására keletkezik. Az ózon rendkívül bomlékony, robbanásveszélyes oxidálószer.
A peroxidok közül leggyakrabban a hidrogén peroxidot használják, két formában 30%-os
vizes oldat és 90-100% koncentrációjú hidrogén-peroxidként. A 30%-os vizes oldat
lényegesen instabilabb, állás közben bomlik. Maró hatású, a szerves vegyületeket oxidálja.
A hidrogén peroxid mellett ritkábban nátrium-peroxidot és bárium peroxidot is alkalmaznak
oxidáló szerként.

7.2.2. Nemfémes oxidálószerek – salétromsav
A salétromsav tiszta állapotban színtelen, levegın füstölgı folyadék. Bomlása során nitrogénoxidok keletkeznek belıle, és ezek egy része oldott formában a salétromsavban marad, és
barnásvörös színőre színezi azt. Sok szerves vegyület jó oxidálószere. Tömény formában az
oxidáció olyan gyors, hogy a szerves anyagok egy része salétromsavval érintkezve lángra
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lobban. Általában 40% körüli töménységben alkalmazzák oxidálószerként, mivel töményebb
formában az oxidálás mellett nitrálás is lejátszódik. Fıleg paraffin –szénhidrogének és
hosszabb szénláncú alkoholok oxidálására használják.

7.2.3. Változó vegyértékő fémek oxidjai – mangán-dioxid, permanganátok
Leggyakrabban a permanganátot és a mangán-dioxidot használják fel oxidáló szerként.
A permangánsav (HMnO4 ) sói

(K- és Na- permanganátsók), KMnO4 rendkívül erıs

oxidálószerek. A kálium-permanganát vízben jól oldódó szilárd anyag, fontos oxidálószer.
Hatása függ a reakció-elegy pH-jától. Semleges, vizes oldatban a következı egyenlet szerint
alakul át:
2 MnO4-+H2O = 2MnO2 + 2OH- + 3/2 O2

(7-1)

Az ekkor keletkezı MnO2 katalizálja tovább a bomlást.
Savas közegben az átalakulás gyorsabb, a sebesség közel arányos a közeg aciditásával. A
mangán-dioxid savas közegben is gyorsítja a reakciót.
Alkálikus közegben a permanganát lassan alakul át manganáttá és oxigénné. A mangán
kationok jelenléte kismértékben stabilizálja a permanganátot.
A kálium-permanganát szerves vegyületek jó oxidálószere, reaktivitása semleges pH-jú
közegben a legkisebb, alkalikus és savas közegben erısebb. Savas közegben a káliumpermanganátnál jóval reaktívabb permangánsav keletkezik és ez oxidál.

7.2.4. Bikromátok, a króm (VI) oxigéntartalmú vegyületei
A króm (VI) oxigéntartalmú vegyületei jó oxidálószerek. Leggyakrabban kromát (CrO42-)
illetve bikromát (Cr2O72-) formában, nátrium- vagy káliumsó formájában használják ıket.

7.3. Paraffinok, alkoholok, aldehidek és aromás vegyületek oxidációja.
7.3.1. Paraffin szénhidrogének katalitikus oxidációja
Ipari méretekben fıként nagy molekulájú szénhidrogéneket oxidálnak. Alkoholokat,
aldehideket, ketonokat, zsírsavakat állítanak elı paraffinok közvetlen oxidációjával.
Elsı lépésként hidroperoxidok

keletkeznek. Az OOH-csoport

a paraffin szénlánc

valamelyik középsı szénatomjára kapcsolódik:
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(7-2)

Az instabil hidroperoxid alkoholokká, aldehidekké és karbonsavakká alakul:

(7-3)

Az oxidációt folyadék fázisban, levegıvel végzik.
Katalizátorként kobalt vagy mangán-naftenátot vagy sztearátot vagy nagy molekulasúlyú
mono-karbonsav kobalt vagy mangán sót használnak.
Paraffin szénhidrogének vegyszeres oxidációja króm (VI) vegyületekkel (oldószer ecetsav,
aceton vagy piridin).

7.3.2. Olefin-szénhidrogének oxidálása
Olefinek oxidálása permanganáttal glikol elıállítása céljából.
Az olefinekben a szén-szén kettıs kötés permanganáttal könnyen oxidálható. A reakció
viszonylag enyhe körülmények között végezhetı. A termék általában glikol. A reakciót vizes
oldatban, vagy vizes etil-alkoholos, tercier-butil-alkoholos vagy piridines oldatban valósítják
meg lúgos közegben. Etil alkohol oldószer esetében magnézium-szulfátot is adagolnak a
reakció elegyhez, amelynek puffer hatása megakadályozza, hogy a reakcióelegy pH-ja
annyira lúgossá váljék hogy a szerves oldószer is oxidálódjon. A reakció végén a keletkezett
mangán-dioxidot szőréssel kell eltávolítani a reakcióelegybıl.

Olefinek oxidálása króm (VI) vegyületekkel – epoxidok, ketonok, oxirángyőrős vegyületek
elıállítása céljából.
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Az olefinek króm (VI) vegyületekkel végzett oxidációja során a keletkezett termékek nem
egységesek, hanem epoxidok, ketonok, oxirángyőrős vegyületek keletkeznek. Az elválasztás
nehéz, emiatt az olefinek króm (VI) vegyületekkel végzett oxidációjának csak néhány esetben
van gyakorlati jelentısége, mint például az allil helyzető oxidáció α, β-telítetlen ketonok
elıállítása vagy oxirángyőrős vegyületek elıállítása.

Olefinek oxidálása nemesfém származékokkal (palládium kloriddal) karbonil vegyületek
elıállítása céljából.
Az oxidálószer általában palládium(II)-klorid. Hatására az olefinek karbonil vegyületekké
alakulnak. Az oxidáció során a palládium(II)-kloridból keletkezett fém palládiumot réz(II)kloriddal a palládium(II)-kloriddá oxidálják. A keletkezı réz(I)-klorid regenerálását levegı
oxigénjével végzik. A reakció a palládium(II)-klorid és a réz(II)-klorid sósavas oldatában
végezhetı, például butén-1 metil-etil ketonná, vagy sztirol acetofenonná alakítása céljából.

Olefinek katalitikus oxidációja ezüst vagy réz katalizátoron levegıvel etilénoxid vagy
propilén oxid elıállítása céljából.
Az etilén oxidációja etilén oxiddá ezüstkatalizátor jelenlétében játszódik le.
Két reakció megy végbe az ezüst felületén: etilénoxid képzıdés (7-4) (parciális oxidáció) és
teljes égés (7-5). Az etilén teljes égése káros a késztermék etilénoxid kihozatal szempontjából.
(7-4)

(7-5)

Az etilén teljes égése során keletkezı hı több, mint tízszerese az etilénoxid képzıdés
reakcióhıjének, és a hımérséklet növekedésével nı a teljes égés részaránya. Emiatt rendkívül
fontos a reaktor optimális hımérsékletének biztosítása. A reakció optimális hımérséklete 220280 oC intervallumban van a szelektivitás szempontjából, de ez nem optimális a konverzió
szempontjából, ezért a reakcióelegybıl a nem reagált etilént visszacirkuláltatják.
Az ezüst katalizátort fémezüst vagy hordozóra felvitt ezüst formájában alkalmazzák. A
hordozóra felvitt ezüst kevésbé hıérzékeny. A modern eljárásoknál alumínium-oxid vagy
szilícium-karbid katalizátor-hordozót alkalmaznak. A fémet szerves ezüst sók redukciójával
állítják elı a hordozó felületén.
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7.3.3. Alkoholok oxidálása
Alkoholok oxidálása kálium-permanganáttal, vagy króm (VI) vegyületekkel karbonsavak,
ketonok elıállítása céljából.
A kálium permanganáttal az elsırendő alkoholok karbonsavakká, a másodrendő alkoholok
ketonokká oxidálhatók. A reakció vizes savas és bázikus közegben egyaránt elvégezhetı. A
reakciót célszerőbb bázikus közegben végezni, mert ekkor kisebb a túloxidáció valószínősége.
A króm (VI) vegyületek az elsırendő alkoholokat aldehidekké és karbonsavakká, a
másodrendő alkoholokat ketonokká oxidálják. Amennyiben aldehidet kívánnak elıállítani,
akkor az aldehidet képzıdéskor ki kell desztillálni a reakcióelegybıl, mivel ellenkezı esetben
egyéb oxidációs termékek, karbonsavak is keletkeznek az oxidáció során.

Alkoholok vegyszeres oxidálása ólom tetraacetáttal éterek és aldehidek elıállítása céljából.
Az alkoholok ólom tetraacetáttal történı oxidációja során elsı lépésként észter keletkezik,
amely azután éterre és aldehidre bomlik. A reakció ecetsav, benzol, piridin, kloroform vagy
heptán oldószerben végezhetı.

Alkoholok katalitikus oxidációja ezüst vagy réz katalizátoron

levegıvel aldehidek

elıállítása céljából. Iparilag legfontosabb a metilalkohol oxidációja formaldehiddé ezüst
katalizátoron, amelynek technológiáját az alábbiakban részletesen tárgyaljuk.

7.3.4. Aldehidek és ketonok oxidálása
Aldehidek oxidációjával fıként savakat állítanak elı.

Ipari jelentıségi folyamat az

acetaldehid oxidációja ecetsavvá.
Az ilyen típusú reakciókat 100 °C körüli hımérsékleten kobalt vagy mangán-acetát
katalizátor jelenlétében végzik.
Elsı lépésben robbanásveszélyes persavak (acetaldehid esetén perecetsav) keletkezik.
A katalizátor tulajdonképpen a persav irányított,

egyenletes bomlásának biztosításához

szükséges. A reakciót folyadékfázisban végzik.
Ketonok oxidációja során lánchasadás közben karbonsav keletkezik.

7.3.5. Aromás vegyületek oxidációja
Aromás vegyületek oxidációja során vagy az aromás győrő vagy az oldallánc oxidálódik.
A győrő oxidációját általában katalitikus úton levegıvel végzik. A katalizátor vanádiumo

pentoxid (VO5). A megfelelı hımérséklető (350-500

C) katalizátortéren átvezetik a

szubsztrátum - levegı keveréket.
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Benzolból maleinsav-anhidridet állítanak elı gızfázisú oxidációval, 400-450 °C–on
vanádium pentoxid vagy vanádium- és molibdén-oxid katalizátoron.

(7-6)

A reaktorból kilépı gızöket hőtéssel kondenzáltatják. A nyerstermék maleinsav anhidrid és
maleinsav mellett kevés fumársavat, benzolt és vizet tartalmaz.
Aromás oldallánc oxidációja vegyszeres vagy katalitikus úton egyaránt elvégezhetı. Az
aromás győrőhöz kapcsolódó oldalláncok α-, β- szénatomja közti kötés felhasad, az α-, βhelyzető szénatomok karboxil csoporttá oxidálódnak.
Toluol oxidációjával a reakció körülményeitıl függıen pl. mangándioxiddal benzaldehidet
vagy benzoesavat lehet elıállítani. A katalitikus oxidációt ólom, kobalt vagy mangánsó
katalizátorok jelenlétében levegıvel végzik.
Jó példa az aromás oldallánc oxidációjára a kumol (izopropilbenzol) oxidálása kumolhidroperoxiddá, ami a fenol elıállítás közbülsı terméke. A kumol-hidroperoxidból katalitikus
bontással fenolt és acetont állítanak elı.

7.4. Formalingyártási eljárások
A formalin elıállítása metanolból, vízbıl és levegıbıl történik folyamatos katalitikus
eljárással.
A formalin elıállítása alapvetıen három eljárással lehetséges. Minden eljárás metanolból,
levegıbıl és vízbıl állít elı vizes formalint 37-55%-os koncentrációban. A legismertebb
eljárások a következık:

-

Ezüstkatalizátoros eljárás teljes metanol-átalakítással (pl. BASF, DYNEA),

-

ezüstkatalizátoros eljárás nem teljes metanol-átalakítással és az azt követı
desztillációval (pl. ICI, Derivados Forestales),

-

fémoxidos eljárás (pl. Perstorp, Montedison).

Az egyes eljárások anyag és energiaigényének összehasonlítását, valamint légtéri
kibocsátásait a 7-1. táblázatban mutatjuk be. Az adatok a Perstorp és a Derivados Forestales
prospektusaiból és a [4] irodalmi forrásból származnak.
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Az eljárások összehasonlítása azt mutatja, hogy az ezüstkatalizátoros eljárás a nagyobb
fajlagos metanol felhasználás ellenére is a leginkább környezetbarát és leggazdaságosabb
eljárás. A legjelentısebb elınyt itt a kis energia- és hőtıvíz-felhasználás jelenti nagy
gızvisszanyerés mellett.

7.4.1. A legfontosabb formalingyártási eljárások jellemzı adatainak összehasonlítása
7-1. táblázat
Ezüstkatalizátoros
eljárás teljes
Az egyes eljárásokra jellemzı
metanol
mutatók
átalakítással
(BASF, DYNEA)
Metanol (kg/t)
445

Ezüstkatalizátoros
eljárás
desztillációval,
(ICI, Derivados
Forestales)
436

Fémoxidos
eljárás,
(Perstorp,
Montedison)
425

Elektromos áram (kWh/t)

29

29

73

Hőtıvíz (m3/t), T = 10 oC

33

63

50

Gızkinyerés (kg/t)

900

240 - 700

450 - 670

<1 ppm
<100 mg/Nm3

nincs adat
<100 mg/Nm3

<20 ppm
0,5%

<10 mg/Nm3

<200 mg/Nm3

-

Formaldehid
Légtéri
kibocsátások
CO
véggáz katalitikus
NOx
kezelés nélkül
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7.4.2. A formalingyártás reakcióegyenletei
A metanolból és vízbıl álló elegy (desztillátum, technológiai víz és metanol) egy hıcserélın
keresztül átszivattyúzva felmelegszik és elpárologtatóban levegıs átfúvatással párologtatják,
majd mint levegı/metanol/víz elegy izzó ezüstkatalizátoron halad keresztül. A metanol
maximum 700 oC-on oxidálódik a (7-7) reakcióegyenlet szerint formaldehiddé miközben víz
és energia szabadul fel.

CH3OH + 1/2O2  HCHO + H2O

∆H = -159 kJ/Mol

(7-7)

A folyamat elvileg két fıreakcióra osztható, a metanol dehidrogénezésére (7-8)

CH3OH  CH2O + H2

∆H = +84 kJ/Mol

(7-8)

∆H = -243 kJ/Mol

(7-9)

és a hidrogén részleges további reakciójára (7-9)

H2+ 1/2O2 H2O

A reakciót oxigénhiányos körülmények között kell vezetni, és a katalizátoron áthaladva
nitrogénbıl, formaldehidbıl, hidrogénbıl, vízgızbıl, szénmonoxidból és széndioxidból álló
gázelegy lép ki, a CO, CO2 a (7-10), (7-11) (7-12) mellékreakciókban keletkezik.

CH2O CO + H2

∆H = +12,5 kJ/Mol

(7-10)

CH3OH + 3/2O2  CO2 + 2H2O

∆H = -674 kJ/Mol

(7-11)

CH2O + O2  CO2 + H2O

∆H = -519 kJ/Mol

(7-12)
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7.4.3. Formaldehid gyártás BASF - DYNEA eljárással
A formaldehid gyártás BASF, DYNEA eljárás szerinti folyamatábráját a 7.1. ábra mutatja.
A metanolból és vízbıl álló elegyet (desztillátum, technológiai víz) egy elpárologtató
toronyba vezetik. A friss technológiai levegıt és a recirkuláltatott véggázt, az abszorpciós
kolonna utolsó fokozatából külön vezetik be az elpárologtató toronyba.
Az elpárologtatóból kilépı levegı/metanol/víz elegyben a metanol víz arány 60/40. Az
elpárologtatáshoz szükséges hıt a az abszorpciós kolonna elsı fokozatához kapcsolt hıcserélı
biztosítja.
A demiszteren áthaladó gázelegyet gızös hıcserélıben túlhevítik és bevezetik a reaktorba,
ahol 25-30 mm vastag ezüst kristályos katalizátor ágyon áramlik keresztül. Az ezüst
kristályok meghatározott szemcseméret eloszlásúak, és perforált tálcán helyezkednek el,
amely finom hálóval van lefedve, ezáltal biztosítva van az optimális reakció felületet.
A reakcióágy közvetlenül egy vízgız termelı kazán fölött helyezkedik el, amely lehőti a forró
o

o

reakció gázokat 680-720 C –ról 150 C-ra, és túlhevített vízgızt termel. A kazánból a
gázelegy egy négyfokozatú abszorpciós kolonna elsı fokozatába lép be, ahol a gızöket
lehőtik, kondenzáltatják és keresztülvezetik az ellenáramban áramló formaldehid oldaton,
amely az adszorpció fokozatokban töményedik.
Az elsı fokozatból elfolyó formaldehid oldat 37 – 50 s% közötti koncentrációjú, és átlagosan
1,3 s% metanolt és 0,01s% hangyasavat tartalmaz.
A negyedik abszorpciós fokozatból kilépı véggáz egy részét visszacirkuláltatják az
elpárologtatóba. A maradék kb. 11-18% hidrogént tartalmazó

véggázt egy utóégetıben

gıztermelésre hasznosítják. Az égetıbıl származó füstgázt a szabadba vezetik, mivel nem
tartalmaz káros anyagokat, szerves-anyag származékokat, NOx gázokat, CO-t, amelyek
különösen nagy veszélyt jelentenek a környezetre. A környezetszennyezés csökkentésére a
véggázok összetételének és a felesleges oxigéntartalomnak a követése, ellenırzése szükséges.
A gızfejlesztıben termelt gız mennyisége kb. 3 t / t 100%-os formaldehidre vonatkoztatva.
A Dynea eljárás többfokozatú abszorpció különlegessége, hogy nagy formaldehid
koncentrációt és csekély maradék metanolt eredményez, amelyet normál ezüstös eljárás
esetén csak desztilláció hozzákapcsolásával lehet elérni. A hangyasav tartalom 2-10-szer
kevesebb, mint a fémoxidos eljárásnál, így nem szükséges az ioncserélıs savtalanítás.
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Az ezüstkatalizátoros eljárásnál a metanol- és a formaldehid tartalmú szennyvíz, mely a
folyamat során, illetve a kiszerelés alkalmával keletkezhet, feldolgozása is megoldható és így
gyakorlatilag szennyvízmentes üzemelés valósítható meg.
A reakciót befolyásoló tényezık:
A reakció hımérséklet a metanol-levegı elegyben lévı metanol feleslegtıl függ. Az elegy
összetételének a robbanási tartományon kívül kell esni. A felhasznált levegı mennyisége az
alkalmazott ezüst katalizátor minıségétıl függ.
Az endoterm dehidrogénezési reakció (7-8) nagymértékben hımérséklet függı, a konverzió a
o

o

o

hımérséklet emelkedésével nı, 400 C-on kb. 50%, 500 C-on kb. 90%,700 C-on kb. 99%.
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7.1. ábra. Formaldehid gyártás BASF - DYNEA eljárás folyamatábrája
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7.4.4. A formaldehid termékminıség
A többfokozatú abszorpció különlegessége, hogy nagy formaldehid koncentrációt és csekély
maradék metanolt eredményez, amelyet normál ezüstös eljárás esetén csak desztilláció
hozzákapcsolásával lehet elérni. A hangyasav tartalom 2-10-szer kevesebb, mint a fémoxidos
eljárásnál, így nem szükséges az ioncserélıs savtalanítás.

7.4.5. A formaldehid gyártás fajlagos anyag és energia felhasználása
Az ipari gyártási tapasztalatok alapján 1 tonna 37%-os formalinra vonatkoztatva a jellemzı
fajlagos anyag és energia felhasználások az alábbiak [3] :

• metanol

maximum 446 kg/t

• technológiai víz

maximum 300 kg /t

• kazántápvíz

kb. 450 kg/t a hulladékhı kazánhoz és kb. 400 kg/t a véggáz kazánhoz

• hőtıvíz

kb. 25 m3/t, T = 25 °C /35 °C

• mőszerlevegı

kb. 1 Nm3/t, 6 bar, harmatpont -20 °C , olaj és pormentes

• villamos energia

kb. 30 kWh/t

7.2. ábra. A formalin gyártás alapanyag metanol tárolása
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7.3. ábra. A formaldehid gyártó üzem

Felhasznált irodalom:
[1]. Dr. Deák Gyula Szerves Vegyipari Alapfolyamatok kézikönyve. Mőszaki Könyvkiadó,
Budapest 1978.
[2]. Winacker-Küchler: Kémiai Technológia, Mőszaki Könyvkiadó, Budapest 1962.
[3] Formaldehid gyártás technológiai leírás, BC-KC Formalin Kft, Kazincbarcika, 2010.
[4] ULLMANN’S Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH UEIC, Release 2008, 7th
Edition.

Megjegyzés:
Az A303 elektronikus jegyzet II. kötet, 7. fejezetében található képek és folyamatábra a
BC-KC Formalin Kft jóvoltából és engedélyével kerültek közlésre.
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8. SZULFONÁLÁS – SZULFATÁLÁS
Szulfonálásnak szerves vegyület szénatomjához az –SO3H ill. –SO2OH csoport kapcsolását
ill. bevitelét nevezzük. A szulfonálás során C-S kötés alakul ki. A szulfonsavak fémsói a
szulfonátok. [1].

Szulfatálásnak a kénsav-észterek és szulfátok elıállítását nevezzük. A kénsav észterekben a
az –SO3H csoport oxigénatomhoz kapcsolódik, tehát O-S kötés jön létre.

Szulfamálás az a folyamat, amelyben a szulfonsavcsoport nitrogénatomhoz kapcsolódik, a
képzıdött savat szulfaminsavnak , a sóját szulfamátnak nevezzük. Szulfamáláskor N-S kötés
jön létre.
Klórszulfonálásnak a klórszulfonátok elıállítását, szerves vegyület szénatomjához –SO2 Cl
csoport kapcsolását nevezzük.

A szulfonálást, szulfatálást, klórszulfonálást a gyógyszeriparban, a mosószer- és festékiparban
alkalmazzák a legelterjedtebben.

8.1. Szulfonálószerek
Kénsav, kén-trioxid és óleum
A szulfonálószer legtöbbször kénsav vagy kén-trioxid tartalmú óleum. A szulfonáló reagens a
kén-trioxid vagy szulfónium ion a +SO3H kation.

H+
H2SO4

+

SO3

2 H2SO4

H2SO4

H2S2O7

+SO

3H

+

HSO4-

+

+

+ O
HO S
O

(8-1)

H2O

(8-2)

8.1.1. A szulfonálás reakció mechanizmusa
Legtöbbször alifás vagy aromás szénhidrogéneket szulfonálunk. A szulfonálás elektrofil
szubsztitúciós reakció, amely reverzibilis.
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(8-3)
σ-komplex

+

+SO

3H

+
+SO

3H

- H+

H
S

O
O
OH

SO3H

(8-4)

A még részletesebb mechanizmus azt is figyelembe veszi, hogy a szulfonáló ágens elıször
csak az aromás győrő „delokalizált” π elektron rendszerével lép kölcsönhatásba és csak
ezután létesít kötést egy meghatározott C-atomon. Ekkor is még csak σ-komplex keletkezik,
amely a leváló proton távolodásával π-komplexen keresztül stabilizálódik, keletkezik a
termék, az aromás szulfonsav. Ez esetben a benzolszulfonsav.

A folyamat energiaigényes. Lejátszódását az alábbi energiaprofillal szemléltethetjük, ahol az
egyes lépésekhez tartozó (szükséges) energiaszintek vannak feltüntetve a reakciókoordináta,
vagyis a reakció elırehaladása függvényében.
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A folyamat energiaprofilja

A szulfonáló ágens képzıdésénél a (2) reakcióban az alsó és a felsı nyíl irányába lejátszódó
reakció közel azonos aktiválási energiát igényel és nagyrészt a reagens koncentrációtól függ,
hogy az egyensúly milyen irányba tolódik el. A kénsav koncentrációjának növelése a
szulfónium-ion koncentrációjának növeléséhez vezet és a vizet is megköti hidrát formájában,
ami elısegíti a szulfónium-kation képzıdését, de egy kevés víznek maradnia kell, mert az
szükséges az autoprotolízis (2) lejátszódásához. A kénsav felesleg tehát a szulfonálási
egyensúlyt (4) a felsı nyíl irányába tolja el. Ugyanilyen irányba hat a H2O részbeni
eltávolítása azeotróp desztillációval. A víz, különösen magasabb hımérsékleten hidrolizálja,
lebontja a szulfonsavat. A víz hozzáadás tehát ellenkezı irányba tolja el az egyensúlyt. Ha
szulfonálószerként óleumot alkalmazunk, akkor a monomer SO3 tekinthetı szulfonáló
reagensnek [(1) és (3) egyenlet].
Itt a SO3-ot kell feleslegben alkalmazni a szulfonsav képzıdése érdekében. Az a hely,
amelyen a szulfo-csoport az aromás győrőbe lép, függ a reakció körülményeitıl. Pl. a naftalin
szulfonálásakor alacsony hımérsékleten (< 80 oC-on, kinetikus kontrol alkalmazásánál)
túlnyomórészt α-naftalin-szulfonsav keletkezik. Magasabb hımérsékleten azonban (185 oCon, termodinamikai kontrol alkalmazásánál) az (5)
ArH

+

H2SO4

ArSO3H

+

H2O

(8-5)

Egyenlet egyensúlya erısen a kiindulási termékek oldalára tolódik el és így az α-szulfonsav
ismét a kiindulási vegyületekre bomlik. Közönséges szulfonálási reakcióban a β-naftalinszulfonsav keletkezik, amelynek képzıdése ezek között a körülmények között nem
reverzibilis:
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SO3H

SO3-

H
180

oC

+

180 oC

180 oC

+

SO3

< 80 oC

α-naftalin szulfonsav
180 oC

H
+

SO3-

SO3H

(8-6)
β-naftalin-szulfonsav
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8.1.2. Szulfonálás kénsavval
A szulfonálás reverzibilis voltát az aromás győrő nagy reakcióképességő helyeinek
blokkolására lehet felhasználni.
A használatos szulfonálószerek közül a legenyhébbet, a kénsavat csak a legnagyobb
reakcióképességő aromás rendszerekhez használhatjuk. A szulfonálás elıre haladtával ebben
a reakcióban csökken a reakcióképesség, minthogy a reakcióban (5) keletkezı víz a kénsavat
hígítja, és az átalakulás végül megáll. A víz eltávolítását a kénsav felesleg növelésén kívül
azeotróp desztillációval is végezhetjük, amikor hajtóanyagként oldószert, kloroformot,
ligroint ill. a szulfonálandó vegyület feleslegét is alkalmazhatjuk. Utóbbi esetben azonban nı
a mellékreakciók, különösen a szulfonképzıdés lehetısége mert a szulfonsav reagálhat az
elreagálatlan kiindulási anyaggal:
Ar-SO3H
Ar-H

+

H2SO4

+

Ar-+SO2

Ar-+SO2

+

Ar-SO2-Ar

HSO4-

+

+

H2O

H+

Szulfon

(8-7)

Növekvı hımérséklet elısegíti ezt a folyamatot. A szulfonképzıdés elkerülésére tehát a
szulfonálószert nagy feleslegben kell alkalmazni.
A kénsav és különösen az óleum magasabb hımérsékleteken a szerves vegyületeket
oxidálhatja, elszenesítheti, ami szennyezéssel, további melléktermékek keletkezésével jár.
A szulfonsavak izolálása azért okoz gyakran nehézséget, mert a feleslegben alkalmazott
szulfonálószerben és vízben is jól oldódnak. Utóbbi a festék és gyógyszeriparban elınyös
lehet.

8.1.3. Szulfonálás klór-szulfonsavval
Az elkülönítési nehézségek úgy is elkerülhetık vagy csökkenthetık, hogy klór-szulfonsavval
szulfonálunk.

Ar-H + Cl-SO3H → Ar-SO3H + HCl
Ar-SO3H + Cl-SO3H → Ar-SO2Cl + H2SO4

(8-8)

Szulfonsav-klorid
Szulfoklorid
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Ilyenkor a második reakciólépésben szulfokloridok keletkeznek, amelyek vízben nehezen
oldódnak és viszonylag lassan bomlanak, így könnyebben eltávolíthatók (pl. sokszor egyszerő
szőréssel) és vízzel lemoshatók.
Az 1. lépésben keletkezı HCl gáz alakjában elvezethetı és vízben elnyeletve még sósavoldatként hasznosítható is. A második lépésben keletkezı H2SO4 a szulfoklorid vizes
kicsapásánál a vizes oldatban marad így nem, vagy csak kevésbé szennyezi a szulfokloridot.
A szulfokloridokból a szabad szulfonsavak hidrolízissel állíthatók elı.
Sok reakcióhoz, felhasználáshoz a szulfo-kloridok alkalmasabbak a szulfonsavaknál ill. a
szulfosavakból NaCl-dal vagy Na2SO4-tal elıállítható

ArSO3H + NaCl ⇔ ArSO3Na + HCl

(8-9)

alkáli-szulfonátoknál.
A 8.1. táblázatban feltüntetett vegyületeket legtöbbször klór-szulfonsavas szulfonálással
állítják elı

8.1.táblázat. Szulfonsav-kloridok
Termék

Alapanyag

Fizikai jellemzık

Termelés

Benzol

Fp. 114 oC

75

Benzol-szulfoklorid

o

p-Toluol-szulfoklorid

Toluol

Op. 69 C

30

o-Toluol-szulfoklorid

Toluol

Fp. 125 oC

25

Acetanilid

Op. 149 oC

80

p-Acetamino-benzol-szulfoklorid

és gyógyszer intermedierek és hatóanyagok és higiéniás szerek elıállításához használják fel.
A következıkben ezek közül a p-Acetamino-benzol-szulfoklorid elıállítását tárgyaljuk az
aromás klórszulfonálás laboratóriumi és üzemi példájaként és felhasználást p-Acetaminobenzol-szulfonsav-amid gyógyszerintermedierré.

8.2. Az acetanilid klórszulfonálása.
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Korábban az volt a feltevés, hogy a p-acetilamino-benzol-szulfoklorid képzıdése
acetanilidbıl és klórszulfonsavból az alábbi reakcióegyenlet szerint történik.

+

CH3 CO NH
H2O

+

Cl SO2 OH

Cl SO2 OH

CH3 CO NH
HCl

+

+

SO2Cl

H2O

H2SO4

(8-10)

Az egyenlet szerint az aromás mag-H, a klórszulfonsav OH-csoportjával reagál víz kilépés
közben. A képzıdött víz azonban keletkezése pillanatában bontja a feleslegben alkalmazott
klór-szulfonsavat HCl gáz és H2SO4 képzıdés közben

8.2.1. A szulfoklorid képzıdés reakció mechanizmusa
Valójában a szulfoklorid képzıdés reakciómechanizmusa az alábbi reakció egyenlettel
fejezhetı ki:

1.

+

CH3 CO NH

2. CH3 CO NH

Cl SO2 OH

SO2OH

+ Cl

CH3 CO NH

SO2 OH

SO2OH

CH3 CO NH

+

HCl

SO2Cl

+

H2SO4

(8-11)
∆H1= - 32,3 kcal/mol
∆H2= + 3,9 kcal/mol

Mellékreakció

CH3 CO NH

SO2OH

+

NH CO CH3

CH3 CO NH

SO2Cl

+

NH CO CH3

CH3 CO NH

SO2

NH CO CH3

(Szulfon)

(8-12)

Szerint a reakció elsı szakaszában közbensı termékként acetil-szulfamilsav keletkezik, amely
a továbbiakban a feleslegben lévı klórszulfonsav hatására szulfokloriddá alakul át. Az
acetanilid és klórszulfonsav egymásra hatásakor 8-10

o

C-on klórszulfonsav felesleg

alkalmazása esetén is jóformán csak acetilszulfamilsav keletkezik, szulfoklorid képzıdés igen
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kismérvő. (0

o

C-on feltehetıen már nem is képzıdik szulfoklorid, legfeljebb csak

nyomokban.)
A közbülsı termékként képzıdött acetilszulfamilsav a feleslegben lévı klórszulfonsav és
melegítés hatására nagyrészt szulfokloriddá alakul át. Ha pl. acetanilidet 8-10

o

C-on

adagolunk klórszulfonsavhoz (mólarány 1:5), és a reakciókeveréket 8-10 oC-on tartjuk 1 óra
hosszat, ez esetben kapott termék 98,5 mol% acetilszulfanilsavat és csak 1,5 mol%
szulfokloridot tartalmaz. Ha az acetanilid 8-10 oC-on történı beadagolása során nyert oldatot
55 oC-ra melegítjük, s ezen a hımérsékleten tartjuk 1 óra hosszat, a feleslegben lévı
klórszulfonsav hatására (a 2. reakció egyenlet szerint) olyan terméket kapunk, amely 83,5
mol% szulfokloridot és már csak 16,8 mol% acetilszulfanilsavat tartalmaz.
A szulfoklorid gyártás során a reakció körülményeit úgy kell megválasztanunk, hogy
közbülsı termékként képzıdött acetilszulfamilsav minél nagyobb mennyisége alakuljon át
szulfokloriddá.
A fentiek értelmében optimális klórszulfonálási körülmények:
Acetanilid beadagolás

8-10 oC-on

Felmelegítés két lépcsıben: 10 oC-tól 30 oC-ra, majd 55 oC-ra.
Hıfok tartás: 1 óra.

8.2.2. A szulfomassza kicsapatása
A klórszulfonálásnál kapott szulfomassza a savkloridot oldott állapotban tartalmazza a
szulfonálásnál keletkezett melléktermékekkel együtt.
A szulfomasszából a savklorid kinyerésének módszere, annak vízben való oldhatatlanságán
alapszik. A szulfomasszát hideg vízbe engedve a savklorid kiválik, a szulfonálás folyamán
változatlan klórszulfonsavat pedig a víz kénsavra és sósavra bontja szét. A kicsapatás
hımérsékletének + 5 oC alatt kell lenni, mert + 5 oC fölött a savklorid szulfanilsavra, ill.
acetilszulfanilsavra bomlik. Az alacsony kicsapatási hıfok miatt és mivel a reakció erıs
hıfejlıdéssel jár a kicsapatást intenzív hőtés mellett kell végezni. Víz és szulfomassza
optimális aránya 1:10.
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8.2.3. Amidálás.

Amidálás alkalmával a p-acetilaminobenzol-szulfoklorid Cl atomját NH2 csoportra cseréljük
ki.
A monohalogén vegyületekhez mólonként elméletileg csak 2 mól ammónia szükséges, de a
tapasztalat azt mutatja, hogy a primer aminok kitermelése növekszik ha nagy feleslegben van
az ammónia. Üzemi méretben a következı tényezık döntik el, hogy milyen arányban
használjunk ammóniát.
A- milyen tisztaságú terméket kívánunk elıállítani
B- hozam
C- reakcióhı
D- szekunder és tercier aminok képzıdése
E- az ammónia visszanyerés költsége

Amidálás közben a fıreakció mellett mellékreakció is lejátszódhat. Mivel ezen reakció
sebessége

a

hımérséklet

függvénye,

így

lényeges,

hogy

a

hıfok

emelkedését

megakadályozzuk. Az üzemi gyártásnál a hımérséklet max. 23 oC.
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A vázlatos folyamatábrát az elıadáson elhangzottak alapján a gyakorlati foglalkozáson
szerkesztjük meg és elemezzük azokat a gyártással kapcsolatos mutatókat, amelyek alapján az
üzemi technológia ill. a gyártás ellenırizhetı. Pl. az anyagnormák, anyagfaktorok, kitermelési
mutatók, munkaerı és energiaszükségletek, karbantartási igények, gazdaságosság.

Anyagnormák:

1 Ch

1 to

Acetanilid

480,- kg

1100,- kg

Klórszulfonsav 95 %-os

2180,- kg

4996,- kg

Ammóniumhidroxid 24 %-os

550,- kg

1260,- kg

„Kitermelési” mutatók:
Üzemi kitermelés 1 Ch esetén 436,- kg ± 2 %.
A ± 2 % kitermelés ingadozás átlag termelésre értendı.

Kitermelés acetanilidre:
Elméleti kitermelés

761,74 kg

Gyakorlati kitermelés max.

444,72 kg

58,38 %

Gyakorlati kitermelés min.

427,28 kg

56,09 %

Gyakorlati kitermelés átlag

436,-- kg

57,23 %

Kitermelés klórszulfonsavra:
Elméleti kitermelés

1904,25 kg

Gyakorlati kitermelés max.

444,72 kg

23,35 %

Gyakorlati kitermelés min.

427,28 kg

22,43 %

Gyakorlati kitermelés átlag

436,-- kg

22,89 %

Kitermelés ammóniumhidroxidra:
Elméleti kitermelés

831,75 kg

Gyakorlati kitermelés max.

444,72 kg

53,46 %

Gyakorlati kitermelés min.

427,28 kg

51,37 %

Gyakorlati kitermelés átlag

436,-- kg

52,41 %

Anyagfaktorok:
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Acetanilid

1.100 to/to

Klórszulfonsav 95 %-os

4,996 to/to

Ammóniumhidroxid 24 %-os

1.260 to/to

A p-Acetamino-benzol-szufonsav-amid (ipari márkanév Ac. Deseptyl) dezacetilezésével
CH3 CO NH

H2N

SO2-NH2

SO2-NH2

(8-13)

kapott

p-aminobenzol-szulfonsav-amidot

(márkanév

Deseptyl)

gyógyszerként

bélfertıtlenítésre alkalmazzák. További reakciókkal külsı higiéniás célokra felhasználható
anyagokat is elıállítanak:

SO2-NH2
- H2O + NaOCl

NaOCl (felesleg)
_

SO2 N Cl

SO2 N

Na+

Cl
Cl

diklóramin B

klóramin B

(8-14)

Vagy a toluol származékból
CH3-

SO2-NH2

- H2O + NaOCl

NaOCl (felesleg)
_

CH3-

SO2 N Cl
klóramin T

Na+

CH3-

SO2 N
diklóramin T

Cl
Cl

(8-15)
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8.3. Szulfonálás, szulfatálás, klórszulfonálás a mosószer és kozmetikai
iparban.
A szulfonálást, szulfatálást, klórszulfonálást a mosószer és festékiparban döntıen alifás- vagy
alifás-aromás kiindulási anyagok feldolgozására alkalmazzák.
A textiliparban, a festékiparban, vendéglátóiparban, egészségügyben és a háztartásokban
alapvetı jelentıségő felületaktív anyagokat (tenzideket) állítják elı ezzel a módszerrel. A
felületaktív anyagok poláris és apoláris részbıl állnak, tehát poláris és apoláris felületeken is
képesek adszorbeálódni, felhalmozódni. Az apoláris rész hosszú szénhidrogénlánc, a poláris,
vízben oldódó, oldhatóságot adó rész a kisebb, hidrofil csoport. A hidrofil (vízkedvelı)
csoportok kialakítására kiválóan alkalmas a szulfonálás, szulfatálás, klórszulfonálás,
szulfoxidálás. A szulfonálás a szappanok (R-COONa) karboxil-csoportjánál hatásosabb
hidrofil csoportok kialakítására képes. A telítetlen vagy telített zsírsavakat tartalmazó növényi
és állati zsírok és olajok kénsavas kezelésével további erıs hidrofil csoportok kapcsolódnak a
szénláncra. Ha a kénsav a zsírsav kettıs kötésére kapcsolódik, akkor kénsavészter keletkezik:

CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH + H-OSO2OH

CH3-(CH2)7-CH-CH-(CH2)7-COOH
H

OSO2OH

(8-16)

A kénsav a molekulában lévı hidroxilcsoportot is észterezheti:

CH3-(CH2)5-CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COOH

+

HO-SO2OH

OH
CH3-(CH2)5-CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COOH
OSO2OH

+

H2O

(8-17)

A felhasznált kénsav mennyiségétıl függıen több és többféle szulfonsavészter csoport is
kialakítható egy molekulán és ilyenkor nagyobb szulfonálási fokú termékek keletkeznek. A
szulfonálási foknak az összes zsírsav szulfonált részét nevezzük %-ban kifejezve. A
szulfonálási fok növekedésével a szulfonált olajok keményvízállósága és savállósága nı. A
fenti két fıreakción kívül polimerizációs mellékreakciók is lejátszódhatnak, ha a gyártásnál a
reakciókörülményeket nem megfelelıen választjuk meg. A megfelelı minıségő termék
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elérése érdekében a kívánt szulfonálási fok eléréséhez szükségesnél (általában) több kénsavmonohidrátot kevernek hőtés közben az olajba, majd a fölös kénsavat kimossák és a célnak
megfelelıen nátronlúg-, vagy kálilúgoldatba, ammónia- vagy trietanol-amin oldatba vezetve
semlegesítik.

8.3.1 A Szulfonálás, szulfatálás berendezései
A szulfonáláshoz alkalmazott berendezés legtöbbször a következıkbıl áll:

1-szulfonáló reaktor
2- savtartály
3- gızelnyelı
4- lúgtartály
5- semlegesítı

8.1. ábra. Szulfonáló berendezés folyamatábrája
A szulfonáló berendezés áll egy keverıvel,

gáz bevezetıcsıvel, hımérıve1, gáz-

elvezetıcsıvel felszerelt köpenyes (1) reaktorból, savtartályból, gızelnyeletıbıl, lúgtartályból
és keverıvel felszerelt hőtı köpenyes semlegesítı edénybıl.
A legelsı ilyen szulfonáló berendezéssel elıállított termék a szulfonált ricinusolaj volt.

8.3.2. Alkil-szulfátok elıállítása

A hosszabb szénláncú zsírsavaknak megfelelı zsíralkoholok szulfonálásával zsíralkoholszulfátok állíthatók elı:

R-CH2OH

+

R-CH2-O-SO3H

H2SO4

+

NaOH

R-CH2-O-SO3H
R-CH2-O-SO3Na

+
+

H2O
H2O

(8-18)
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Az alapanyag zsíralkoholokat természetes vagy mesterséges úton pl. paraffinokból állítják elı
és legalább 14-18 szénatomosak. Pl. a cetil-alkohol 16, a sztearil-alkohol 18 szénatomot
tartalmaz. A szulfonálásnál 40-50 %-os 4-5 % SO3-tartalmú óleumot alkalmaznak. Az
óleumot lassú áramban, keverés közben vezetik a zsíralkoholba, ügyelve arra, hogy a
hımérséklet 40 oC fölé ne emelkedjen. Ilyen módon 75-80 % szulfonálási fokú termék
képzıdik, amelyet 30 %.os NaOH oldatba folyatva semlegesítenek. A keletkezı paszta
zsíralkohol-szulfát mellett elreagálatlan zsíralkoholt és Na2SO4-ot tartalmaz. A zsíralkoholszulfát pasztából a port vákuumban porlasztással állítják elı. Így a pasztáétól kisebb
zsíralkoholtartalmú terméket nyernek.

Lauril alkohol szulfatálása
A C16 és C18 zsíralkohol-szulfát a mosószerek legfontosabb nyersanyaga és nedvesítı,
diszpergálószer a textilipar részére.
A zsíralkoholok észteresített származékai a kozmetikában fontos anionaktív emulgeátorok.
A zsíralkoholokból elıállítható anionaktív anyagok: az alkil-szulfátok és az alkil foszfátok.
Ha a zsíralkoholokat kénsavval kezeljük, majd a keletkezı észtereket közömbösítjük,
alkil-szulfátok keletkeznek. Elıállításukat szulfatálásnak nevezzük.
Általános képletük: alkil-szulfátok: CH3(CH2)nCH2-O-SO3-Me
ahol: (Me = fém) pl. nátrium-lauril-szulfát, amely laza, fehér, vagy sárgásfehér por.
Vizes oldata semleges kémhatású. Az alkil-szulfátok a vízben ionokra disszociálnak. A
felületaktív hatást az alkilcsoportot is tartalmazó anion biztosítja. Habzóképességük a
molekulájukat felépítı szénatomok száma befolyásolja. Minél nagyobb a molekulát felépítı
szénatomok száma, annál

kisebb a habzóképesség. A kisebb szénatomszámú képviselıik

allergiát okozhatnak, a nagyobb szénatomszámúak már kevésbé irritálják a bırt.
E vegyületcsoport képviselıi a Lanette viaszok is. A Lanette viaszok ceril- és sztearilalkoholok, valamint alkil-szulfátok keverékei. Szilárd, viaszhoz hasonló sárga színő anyagok,
illatuk a lauril-alkoholra emlékeztet.

A lauril alkohol kéntrioxiddal végzett szulfatálás folyamatábráját a 8.2. ábra mutatja [1].
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1-kompresszor; 2-főtıberendezés; 3-szárítóoszlop; 4-kén-trioxid-elpárologtató;
5-mérleg; 6-reaktor; 7-hıcserélı; 8-szappanosítóberendezés; 9-lúgadagoló tartály
8.2.ábra A lauril alkohol szulfatálás folyamatábrája
A saválló acél, alul kónikus kettıs turbinakeverıvel, gáz bevezetıcsıvel, hımérıve1, gáz
elvezetıcsıvel felszerelt kettısköpenyes (6) reaktorba bemérik a lauril-alkoholt.
A lauril-alkoholt,

ill. a reakcióelegyet

keringtetıszivattyúval csıköteges hıcserélın

keresztül cirkuláltatják. A hőtést a reaktorban 20-25 oC-os, temperált hőtıvízzel biztosítják.
A temperált vizes hőtés azért szükséges, hogy a laurilalkoho1, ill. a reakcióelegy be ne
dermedjen. A lauril-alkoholba levegıvel hígított kén-trioxid-gızt vezetnek. A lauril-alkoholkén-trioxid

mólarány 1 : 1,01. A levegı és kén-trioxid aránya 9 :1. Az (1) kompresszorból

nyert levegıt elıször gızzel főthetı (2) elımelegítın vezetik át, ezt a szilikagéles
levegıszárító (3) regenálásakor főtik. A száraz levegı egy részét ezután a (4) kéntrioxid~elpárologtatóba, más részét kerülıvezetéken a reaktorba vezetik. A levegı áramlását
rotaméterekkel

mérik, redukálószelepekkel

szabályozzák.

A kén-trioxid-elpárologtató

mérlegen álló, alul kónikus, párhuzamosan kapcsolt, kézzel szabályozható teljesítményő,
elektromos főtıtesttel felszerelt edény. A szulfatáláskor villamos főtéssel főtik. A reaktor
üzemi hımérséklete a szulfonálószer adagolással és hőtéssel szabályozva, 35 oC. A
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reakcióidı 3-4

óra. A reakcióelegyet változtatható

fordulatszámú, paszta keverésére

alkalmas keverıvel felszerelt hőtı köpenyes (8) szappanosító reaktorban

semlegesítik. A

semlegesítıben elhelyezett 25%-os nátrium- hidroxid-oldathoz jó keverés és hőtés közben
engedik a reakcióelegyet. A semlegesítés hımérséklete 35-40 oC. Amikor a pH semleges, a
reakció eleggyel párhuzamosan 25%-os nátrium- hidroxid-oldatot is adagolnak. Vigyázni
kell arra,

hogy

a semlegesítés folyamán

sohase legyen a pH savas kémhatású.

A

semlegesített termék pH-ja 8. Az adagolás befejezése után 0,5-1 órán át 40 oC-on keverik
a reakcióelegyet. A termék aktívanyag tartalmát végül 30%-osra állítják be [1].

8.3.3. Alkil-szulfonátok elıállítása

Ilyen típusú vegyületet elıször a merseburgi Leuna Werke állított elı, innen származik a
„Mersolat” elnevezés. (A hazai termék a „Mavepon”) Hosszabb szénláncú telített
szénhidrogének szulfoklórozásával és a termék semlegesítésével állítják elı. A szulfoklórozás
nem a lánc végén elhelyezkedı szulfo-kloridot eredményez, hanem az –SO2Cl csoport a lánc
teljes hosszában egyenletesen eloszolva kapcsolódik be:

CH3-(CH2)X-CH3

+ SO2 +

Cl2

CH3-(CH2)Y-CH-(CH2)Z-CH3

+

HCl

SO2Cl
CH3-(CH2)Y-CH-(CH2)Z-CH3

+

2 NaOH

SO2Cl

CH3-(CH2)Y-CH-(CH2)Z-CH3
SO3Na

+

NaCl

+

H2O

(8-19)

A kıolajfrakció (pl. gázolaj) szulfoklórozását kén-dioxiddal és klórgázzal fotoreaktorban UV
fény segítségével végzik és ezt nátronlúgba folyatva semlegesítik. A le nem reagált olajat
kisózással választják el az alkil-szulfonáttól. Hosszabb ideig tartó szulfoklórozással di- és
poliszulfokloridok is keletkeznek, ami a nedvesítı hatást kedvezıen befolyásolja. A jó
nedvesítı hatása miatt a textiliparban és háztartási tisztítószerekben, mosószerekben
használják fel.

8.3.4. Alkil-aril-szulfonátok elıállítása

A jó nedvesítı hatás mellett a mosóhatás úgy növelhetı, ha alkil-aril-szulfonátokat állítanak
elı. Pl. a dodecil-benzol-szulfonát kitőnı nedvesítıképessége mellett a mosóhatása is kiváló.
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SO3Na

C12H25

(8-20)

Az elıállításnál a hosszú szénláncú alkil-lánccal kapcsolva szulfonálják és ammóniával vagy
NaOH-dal semlegesítik. Az alkil-aril-szulfonátokat a textilkikészétésben, mosogató és
öblítıszerekben és mosószerekben használják.

8.4. Szubsztituált klór-acetanilid növényvédıszerek elıállítása
A szubsztituált klór-acetanilidek (I.) több képviselıjérıl kiderült az elmúlt két évtizedben,
hogy biológiailag aktív és eredményesen felhasználható a vegyszeres növényvédelemben.
Ez az oka annak, hogy a hatóanyag elıállítására számos eljárást dolgoztak ki és valósítottak
meg a gyakorlatban.
Pl. N-metilén-2,6-dialkil-anilint (III.) klór-acetil-kloriddal reagáltatnak szerves oldószerben és
a keletkezı N-klór-acetil-N-klórmetil-2,6-dialkil-anilint (IV) alkanollal (V) reagáltatják
trietil-amin savmegkötıszer jelenlétében. A reakció befejezése után a terméket (I.) elıször
vizes mosással, majd desztillációval és végül kristályosítással tisztítják meg a szennyezésektıl
(8-21)
R1

R1

R1

CH2O
NH2

II.

N

-H2O

R2

CH2

CH2Cl

ClCH2COCl

N
CO CH2Cl

III.

R2

IV.

R2

R3N

ROH

R1
CH2OR
N
CO CH2Cl

I.

R2

(8-21)

Az eljárás hátránya az alacsony hozam, amely az alkalmazott szintézis útra és
reakciókörülményekre vezethetı vissza és ez az oka annak is, hogy viszonylag bonyolult,
több mőveletbıl álló tisztítási módszert kell alkalmazni a megfelelı tisztaságú termék
elıállítására és a vizes mosás jelentıs mennyiségő szennyvíz keletkezésével jár, amely igen
toxikus és nehezen kezelhetı.
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Az eljárás egyik kényes lépése az azometin (III) képzés.
A szubsztituált klór-acetanilid elıállítás másik, környezetvédelmi szempontból igen kritikus
pontja az alkanollal (ROH) végzett éteresítés, amelynek javítására az elmúlt idıszakban
számos javaslat látott napvilágot.
Az egyik szerint a reakciót oldószeres közegben, inert atmoszférában, ammónia
savakceptorral kell végrehajtani, majd az alkanolt és a szennyezéseket, tehát a keletkezett
NH4Cl-ot is vizes mosással kell elválasztani.
Itt tehát a szennyvízben nem trietil-amin-hidroklorid, hanem ammónium-klorid a domináns
szennyezı, ami szintén veszélyes a környezetre együtt a kiindulási anyagok, intermedierek,
bomlástermékek és a hatóanyag szennyvízbe került részével.
Ez utóbbiak aránya csökkenthetı, ha az éteresítési reakciót tanulmányozzuk és megismerjük a
legfontosabb

reakcióparaméterek

(koncentráció,

mólarány,

hımérséklet,

oldhatóság,

stabilitás, stb.) hatását.
A 8.3. ábrán az N-klóracetil-N-klórmetil-2-metil-6-etil-anilin (IV) intermedier etanollal (V)
történt éteresítési reakciójában az elıbbi koncentrációjának idıbeli változását tüntettük fel
különbözı kiindulási reaktáns mólarányoknál.

8.3. ábra

A IV. konc. csökkenése az idı függvényében különbözı kiindulási

mólarányoknál 60 oC-on.

Látható, hogy a reakció sebessége igen érzékeny a mólarányra ill. az etanol feleslegre, de
ugyanígy vagy még jobban érzékeny a reakcióhımérsékletre is (8-4.a. ábra), ami a IV.
koncentráció csökkenéseken és a reakcióban keletkezı HCl koncentráció változásokon is jól
felismerhetı (8.4.b. ábra).
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8.4. (a-b). ábra A IV. és a HCl koncentráció változása az idıben különbözı
reakcióhımérsékleteken. Mólarány 1 : 10

Az éteresítési reakciósebesség erıs hımérsékletfüggést mutat. A különbözı kiindulási
reaktáns mólarányoknál mért eltérı iránytangenső (eltérı ∆H aktiválási entalpiájú) Arrheniusösszefüggések arra mutatnak, hogy a reakció bonyolult, összetett, mellékreakciók tehát
szennyezés források is jelentkezhetnek. A reakcióelegy pH-ja is jelentıs hatást gyakorol a
reakcióra ill. a szennyezések keletkezésére.
Ezt szemléletesen mutatja a termék (I) stabilitás-vizsgálata is (8.3. táblázat).

8.3.táblázat. A GC módszerrel mért termék (I) koncentráció változása az idı
függvényében. [I]o= 96,3 %; 80 oC.
Hatóanyag konc. (%)
Idı (óra)

Savas (pH=3-4),

semleges (pH=7),

lúgos (pH= 7-8)

Közegben
2

95

-

96,38

10

93,5

96,3

96,40

17

93,5

95,4

-

24

91,9

94,9

96,5

Az alkalmazott reakciókörülményeknél, különösen savas pH-nál a termék is bomlik, ami
mérsékelten lúgos (pH= 7-8) közeg alkalmazásával visszaszorítható. Az ammóniás
savakceptor alkalmazásával ez biztosítható, de a keletkezı szennyezett NH4Cl kezelése
szükséges.
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9. DIAZOTÁLÁS ÉS KAPCSOLÁS
Diazotálás a primer aromás aminok salétromossav, illetve származékainak hatására
végbemenı, diazóniumsó képzıdéséhez vezetı reakciója [1] :

(9
1)
ahol: Y a győrőn lévı szubsztituens vagy szubsztuituensek.

(9
Az – N2X csoport, mely az alábbi határszerkezetekkel írható fel,

2)

A reakcióban X(-) jelöljük a szervetlen aniont, ez legtöbbször halogenid, általában klorid,
bromid, vagy szulfát stb. ion.
A diazóniumsóban egyszeres pozitív töltéső két nitogénatom van, N(+)≡N. A vegyület
elektroneloszlása határszerkezetekkel írható le:

(9
3)
A diazotálásnak ezt az általános meghatározását kibıvítjük azokkal a reakciókkal,
amelyekben nem aromás aminból kiindulva, de a diazotálás általános reakció
körülményei között aromás vegyületbe közvetlenül viszünk be diazónium csoportot.

(9
4)
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9.1. A diazotálás reakció mechanizmusa
A diazotálás reakció mechanizmusát a következı (9-5) reakció egyenletekkel lehet leírni:

(9-5)

A diazotálás a szabad amino csoport magános elektronpárjának és különféle salétromossav
származékoknak a reakciója :

(9-6)
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9.2. Diazónium vegyületek
Az aromás győrőhöz kapcsolódó diazocsoport másodrendő szubsztituens, elektronvonzó
hatása elég nagy, ezért az aromás diaminoknak csak az egyik amino csoportja diazotálható
könnyen, a monoazovegyület amino csoportja csak nehezen reagál a diazotálószerrel.

(9-7)

(9-8)

(9-9)

Az o- és p- hidroxi-diazóniumsókban a fenolos hidroxil erısen savas jellegő lesz.
Az o- és p-halogén diazóniumsókban a halogénatom anionosan könnyen lecserélhetı
(nuklefol szubsztitúcióval).
A diazóniumsót tartalmazó aromás vegyület elektrofil szubsztituciós reakciókra (pl. nitrálás,
klórozás stb.) nem hajlamos.
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Régebben

fıleg

aromás

aminokkal

illetve

fenollal

reagáltatva,

azokapcsolással

azoszínezékeket állítottak elı belıle. Ma a diazónium csoport halogén cseréje számos
gyógyszeripari szintézis jelent ı s lépése.

9.3. A Diazónium sók elıállítása
A gyakorlatban használt diazotálások három alapvetı csoportra oszthatók a reakció közeg
szerint:

 vizes közegben,
 koncentrált savas közegben,
 szerves közegben végbmenı reakciókra.
9.3.1. Diazotálás vizes oldatban alkáli-nitrillel
A leggyakrabban és legáltalánosabban elterjedt diazotálással az aromás amint vizes közegben
alkáli nitrillel alakítják át diazóniumsóvá. A hatószer a nitrilbıl ásványi savval felszabadított
salétromossav. Általában nátrium-nitrittel végzik a reakciót, ritkábban kálium-, kalcium-,
bárium-nitrittel. A savak közül a legelterjedtebb a sósav, ritkábban egyéb hígított ásványi
savakat, így kénsav, foszforsav, perklórsav, hidrogén bromid is alkalmazható.
A diazotálást általában úgy végzik, hogy az aromás amint feloldják 2 , 5 - 3 ekviivalens
sósav vizes oldatában. A savmennyiséget úgy választják meg, hogy az oldat PH-ja 2-nél
kisebb legyen a reakció során. Az oldatot jég adagolással 0°C-ra hőtik, és hozzácsorgatják
NaNO2 vizes oldatát. Tekintettel a termék hıérzékenységére a reakcióelegy hımérsékletét
általában 5 oC alatt kell tartani.
A diazotáláshoz használt savnak több funkciója van a reakció során.
El ı segíti az aromás amin oldódását, ugyanis egyensúlyi reakcióban só képz ı dik:

(9-10)
Felszabadítja a NaNO 2 -ból a salétromossavat, az alkil nitrilbıl kialakul a tulajdonképpeni
diazotálószer :
(9-11)
A reakció végén a diazónum kationhoz az aniont szolgáltatja:
(9-12)
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Hatással van a diazónium vegyület stabilitására. A savfelesleg növeli a bomlásállóságot.
Megakadályoz bizonyos nem kívánatos mellékreakciókat. Így pl. kett ı nél kisebb pH
biztosításával meggátolja azt, hogy a diazónium vegyület a még át nem alakult aminnal
az úgynevezett "önkapcsolás" során reakcióba lépjen.
(9-13)

(9-14)

9.3.2. A diazotálást befolyásoló tényezık
Koncentráció
A savkoncentráció növeli a termék stabilitását és a kettınél kisebb pH biztosításával
meggátolja a diazónium vegyület és a még át nem alakult amin "önkapcsolási" reakcióját.
Az amint 0,2-2 N koncentrációban reagáltatják. Hígabb oldatban a reakció nagyon lassú,
töményebb oldatban nehéz a rendkívül exoterm reakció kézbentartása.

Hımérséklet
A diazotálás exoterm reakció, ugyanakkor a diazonium vegyületek nagyobb része
h ı érzékeny.
A diazóniumsók termikus bomlása nem túlságosan magas hımérsékleten (35-40 °C)
robbanásig gyorsulhat. Általában 0°C körüli hımérsékleten, vagy 5°C alatt diazotálnak.
Kivételes esetben (szulfanilsav,

p-nitranilin,

naftionsav) 30-45 oC-on is végezhet ı a

reakció.
Az 5°C alatti h ı mérséklet mérsékli a salétromsav bomlását is, emiatt csökken az
oxidációs mellékreakció veszélye.
A hőtést legegyszerőbben megfelelı méretőre aprított jég közvetlenül a reakcióelegy-be
történı adagolásával biztosítják.

Reakcióidı
Az amin szerkezetének függvénye. A megadott koncentrációtartományban a reakciósebesség
általában kielégítı. A reakció végét legegyszerő bben az jelzi, hogy az utolsó nitrit részlet
beadagolása után öt perccel a reakcióelegy kárlium-jodidos keményítıs papírral
kimutatható mennyiségő salétromsavat tartalmaz.
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Ha az amin felesleget akarják vizsgálni, ezt úgy végzik, hogy a reakcióelegyb ı l kivett
mintát híg lúggal 4 , 5 - 5-ös pH-ra állítják be. A reagálatlan amin ilyen körülmények
között a termékkel történı önkapcsolás során színes vegyületté alakul.

9.3.3. A diazotálás készülékei
A diazotálást korábban általában nyitott kádakban végezték. Ez a módszer azért célszerő,
mivel a reakcióelegy bomlása esetén a készülék nem robbanhat szét. A készülékek szerkezeti
anyaga régebben kizárólag a fa (fenyı) volt, mivel a fa jól ellenáll a vegyszereknek. Újabban
a fakádak helyett saválló kerámiával,
készülékeket használnak.
elısegítheti

a

nehézfém

gumival vagy más saválló mőanyaggal bélelt

A reakcióeleggyel érintkezı nagy fémfelület könnyen
ionokra

érzékeny

diazoniumvegyületek

bomlását.

A

gyártóhelyiség világításánál figyelembe kell venni azt is, hogy a diazoniumvegyületek
fényérzékenyek.

A

lehetıségek

szerint

kerülni

kell

a

reakcióelegy közvetlen

megvilágítását,
A világítótestek kiválasztásakor lehetıleg olyanokat kell felhasználni, amelyek fénye csak
kismennyiségben tartalmazzák azokat a komponenseket, amelyek a diazoniumvegyületek
bomlását elısegítik.
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9.4. Kapcsolás

A diazonium vegyületeket ritkán preparálják ki. Érzékenységükre való tekintettel általában
elkészítésük után azonnal továbbreagáltatják ıket.
Ez a további reakció többnyire az úgynevezett azokapcsolás vagy röviden kapcsolás révén.
Ennek során aromás aminokkal,

fenolokkal vagy valamilyen aktiv hidrogéntartalmú

vegyülettel az alábbi módon reagáltatják a diazonium sót.

(9-15)
A kapcsolási reakcióval állítják elı a diazo színezékeket, mint pl. az Orange II-t.

9.4.1. A diazóniumsók kapcsolási reakciói

(9-16)

A kapcsolási reakcióban a diazokomponensekre és a kapcsolószerekre a (9-16) egyenletek
szerinti pH-tól függı egyensúlyok a jellemzıek.
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9.4.2. Orange II diazo színezék elıállítása

Az Orange II diazo színezék elıállításának reakcióegyenlete:

(9-17)

ORANGE (II) (etilorange nátrium só)
Szinonímái: 4-[(2-hidroxi-1-naftil)azo]benzolszulfonsav mononátrium sója;
Mandarin G; Orange(II), Orange P; Orange R;
Tropaeolin No2;
Az Orange II tulajdonságai
Az Orange II savas festék, amely vízoldható, narancssárga színő. Általában szulfanilsav
nátriumsója formájában használják. Anionos festék, amely erısen, közvetlenül kötıdik a
festett szálhoz. Alkalmazható az összes természetes szálhoz, mint a gyapjú, gyapot, selyem,
valamint a szintetikus szálakhoz, mint a poliészter, akril , stb. szálakhoz.
Használják festékekben, tintában, mőanyagok és bırök színezékeként, élelmiszer, gyógyszer
színezékként. Fényérzékeny festékek intermedierje.
Használják pH - indikátorként , metil-származéka a metilorange (Orange III).

Orange II elıállításának technológiája
A diazotálást folytonos üzemben, adiabatikus reaktorban végzik.

Az

Orange II

elıállításának folyamatábráját a 9.1. ábra mutatja.
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9.1. ábra. Az Orange II elıállításának folyamatábrája.
Elıször elkészítik a szulfanilsav vizes oldatát, ez tartalmazza a szükséges mennyiségő
nátrium-nitritet is. Ez az oldat a reaktorba kerüléskor találkozik a sósavoldattal, végbemegy a
o

diazotálás, aminek során a hımérséklet 80 C-ig is felemelkedhet (mól/l-es oldatok esetében).
A reaktorban a tartózkodási idı egy-két másodperc.
A kapcsoláshoz a hımérsékletet hıcserélın állítják be.
A kapcsoláshoz keverıs, köpenyes reaktort alkalmaznak.
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9.4.3. Fenil-hidrazin elıállítása
Fenilhidrazin
Mérgezı, színtelen, sőrő folyadék, C6H5NHNH2, op. 240 oC; levegın megbarnul. Erélyes
redukálószer. A benzol diazóniumsóiból állítják elı. Aldehidek és ketonok azonosítására
használják amelyekkel hidrazon nevő kondenzációs termékeket képez. Glükózzal és hasonló
cukrokkal oszazonokat képez. Ezekhez a vizsgálatokhoz gyakran alkalmazzák a 2,4dinitrofenil-hidrazint, a nitro származékot, mivel az rendszerint kristályos származékokat ad,
amelyek azonosíthatók az olvadáspont alapján. A fenilhidrazint használják festékek és indol
származékok elıállításánál is.

Benzol-diazónium-kloridból nátrium-szulfitos redukcióval állítják elı. A reakció egyenlete:

(9-18)

A fenil-hidrazin elıállítás folyamatábráját a 9.2. ábra mutatja .
AniIint és sósavat összekeverve elkészítik a megfelelı töménységő aminoldatot, a közben
felszabaduló reakcióhıt az (a1) hıcserélın vezetik el. A (b) adiabatikus reaktorban megy
végbe a tulajdonképpeni diazotálás. A tartózkodási idı 0,5 s. A reaktorban az oldat 60 oC-ra
melegszik. Ezután rögtön hozzákeverik a NaHSO3 oldatot (feleslegben), és az (a2) hőtı
segítségével
25-33 oC-ra állítják be a hımérsékletet. A tökéletes keveredés után (5 perc tartózkodási idı)
az elegyet az (i) hıcserélın 80 °C-ra melegítik, majd az (e) edényben végbemegy a redukció.
Az (f) reaktorban sósav hatására a közbensı termékként képzıdött fenil-hidrazinszulfonsavból a szulfonsavcsoport lehasad. Sósav hatására a fölösleges SO2 felszabadul,
maradékát a (g) kolonnában távolítják el. A visszanyert SO2 –ot a (h) mosótoronyban NaOHoldatban nyeletik el és a reakcióba visszavezetik.

A terméket, a fenil-hidrazint vizes

hidroklorid oldat formájában a (g) kolonna alján vezetik el. Az átalakulási fok anilinre
számolva 92%.
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a1-a4-hőtık; b-adiabatikus reaktor; C1,C2-szivattyú; d-elválasztó; f-redukáló torony; g-kigızölögtetı torony;
h- mosótorony; i- elımelegítı; k-elpárologtató

9.2. ábra. A fenil-hidrazin elıállítás folyamatábrája
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Felhasznált irodalom:
[1]. Dr. Deák Gyula Szerves Vegyipari Alapfolyamatok kézikönyve. Mőszaki Könyvkiadó,
Budapest 1978.
[2]. Winacker-Küchler: Kémiai Technológia, Mőszaki Könyvkiadó, Budapest 1962.
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10. ALKIDGYANTÁK ELİÁLLÍTÁSA ÉS ALKALMAZÁSA
A MODERN FESTÉKGYÁRTÁSBAN
10.1.Bevezetés
Az emberi tartózkodásra szolgáló lakást, házat kivül-belül festékbevonattal látjuk el
(falfesték, homlokzatfesték, zománc, parkettalakk stb.), aminek díszítı és az idıjárás
viszontagságaival szemben védı funkciója van.
A

szabadban

elhelyezkedı

fémtárgyakat

(hidak,

tartályok,

csıvezetékek)

szintén

festékbevonattal védjük a korróziótól. A személy- és tehergépkocsik, autóbuszok
festékbevonatainak esıtıl, víztıl, sótól kell megvédeniük az acél szerkezeti anyagot és nem
hanyagolható el az esztétikai szempont sem.
A festékbevonatok alkalmazása nem korlátozódik a fémfelületekre. A televízió készülékek,
irodagépek, mőszerek mőanyagból készült házát, a személyautók ma már kizárólag
mőanyagból készülı lökhárítóját gyárilag látják el bevonattal.
Az említett festékbevonatokat szakszóval lakkfestékeknek nevezzük, szemben az egyéb
festékekkel (pl. nyomdafesték, textilfesték, mővészfesték, hajfesték stb.).
Ennek a fejezetnek nem feladata, hogy a festékek felépítésével, összetevıivel részletekbe
menıen foglalkozzon. Nem kerülhetjük meg azonban, hogy a lakkfestékek legfıbb
összetevıit legalább nevükön ne nevezzük és fı funkciójukat meg ne jelöljük, mielıtt
rátérnénk a fejezet témájára, az alkidgyanták gyártástechnológiájára.
A festékek fı összetevıi:

filmképzı (szinonímái: kötıanyag, mőgyanta),
pigment,
töltıanyag,
oldószer,
adalékanyagok.

A filmképzı név magáért beszél, többé-kevésbé vékony bevonat kialakításra utal a festendı
felületen. Ennek szinonimája – a kötıanyag név – szintén beszédes elnevezés, arra utal, hogy
a kötıanyag fogja össze, tartja össze a festék valamennyi komponensét, hasonlóan a tészta
elıállításához felhasznált tojáshoz és margarinhoz. Végül a mőgyanta elnevezés a vegyipari,
szintetikus úton elıállított gyantára vonatkozik, szemben a festékgyártás korai szakaszában
használatos természetes eredető gyantákkal (pl. fenyıgyanta, kopál stb.).
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A pigmentek színt kölcsönöznek a festékbevonatnak. A festékeknek az a tulajdonsága, hogy a
bevont felület eredeti színét eltakarják, javarészt a pigmenteknek köszönhetı. Vannak
természetes eredető és szintetikus úton elıállított pigmentek. A szintetikus úton elıállított
pigmentek lehetnek szervetlen vagy szerves vegyületek. Szervetlen pigmentek a vasoxidok
vagy a forgalomból már egészségügyi és környezetvédelmi megfontolások alapján kivont,
egyébként kiváló tulajdonságokkal rendelkezı ólomkromátok és ólommolibdátok.
Szerves pigment nagyon sokféle létezik, elegendı, ha csupán az élénk sárga, narancs és piros
színő azo-pigmenteket említjük példaként, vagy a növényélettanban alapvetı jelentıségő
klorofill szerkezetét utánzó zöld és kék ftalocianin pigmenteket.
A töltıanyagok alkalmazásával emelni lehet a festékek szárazanyag tartalmát és javítani lehet
a bevonat tapadását a festendı felülethez. Többnyire a töltıanyagok a legolcsóbb festék
komponensek (pl. kalcium karbonát, talkum, kaolin).
A festékbevonat tulajdonságai nem csak az alkalmazott kötıanyag, pigment és töltıanyag
tulajdonságaitól függenek, hanem a kötıanyag mennyiségének a pigment és a töltıanyag
együttes mennyiségéhez való arányától is (PVK: pigment térfogat koncentráció).
Mivel a kötıanyagként funkcionáló mőgyanta tiszta állapotban túlságosan nagy viszkozitású
folyadék, esetleg szilárd halmazállapotú anyag, viszkozitását a könnyebb kezelhetıség
érdekében úgy csökkentik, hogy oldatot készítenek belıle. Az alkalmazott oldószer a
mőgyanta oldhatóságához és a festék alkalmazásához igazodik (lakkbenzin, xilol, butilacetát,
aceton stb.).
Az adalékanyagokra az jellemzı, hogy a festék tulajdonságait kis koncentrációban alkalmazva
is nagy mértékben képesek megváltoztatni (pl. terülés javító, ülepedés gátló, sőrítı, reológiai
adalék, UV abszorber stb.).

10.2. Mőgyanták és mőanyagok kapcsolata
A mőgyanták szoros rokonságban vannak a mindennapi életbıl jól ismert mőanyagokkal.
Elıállításuk polimerizációval vagy polikondenzációval történik, de a poliaddició is ismert.
Legfıbb különbség a mőgyanták kisebb móltömegében mutatkozik, ami összefügg az
oldószerekben való oldhatósággal is, szemben a nagy molekulájú, oldószerben nem vagy alig
oldható mőanyagokkal.
Példaként említjük, hogy a festékgyártásban széles körben alkalmazott alkidgyanták
móltömege átlagosan 4000-5000.
A festékipar legnagyobb mennyiségben az alábbi mőgyanta típusokat alkalmazza:
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alkidgyanták,
akrilátok,
poliuretánok.

10.2.1 Alkidgyanták
A klasszikus, nagy növényi olajtartalmú (“hosszú olajos”) alkidgyanta lakkbenzinben oldva
zománcok, alapozók és korrózió gátló alapozók kötıanyagául szolgál. Néhány ismert márka:
Astralin, Durol, Trinát, Koralkyd.
Ipari alkalmazásoknál a kis növényi olajtartalmú (“rövid olajhosszúságú”) alkidgyantákat
xilolban oldják, mivel összetételüknél fogva lakkbenzinben nem oldódnak elég jól.
A környezetvédelmi szempontoknak az utóbbi 2-3 évtizedben való elıtérbe kerülésével
megjelentek a vízzel hígítható illetve vízben oldható alkidgyanták is, amelyek száradása
közben nem szennyezik az atmoszférát az elpárolgó szénhidrogének.
Az utóbbi évek hozadéka a vizes alkid emulzió, ahol az alkidgyanta már nem oldatban van
jelen, hanem vízben – mint diszperziós közegben – van emulgeálva.

10.2.2. Akrilátok
Az akrilát mőgyanták rendszerint többféle akrilát monomer (metilmetakrilát, butilakrilát,
akrilsav, metakrilsav stb.) kopolimerizációjával készülnek. Megkülönböztetünk oldószeres
akrilátokat és vizes akrilát diszperziókat.
Az oldószeres akrilátok rendszerint valamilyen funkciós csoportot is tartalmaznak, amelyek
más mőgyantával kombinálva képeznek filmet (szobahımérsékleten vagy magasabb
hımérsékleten). Példaként a hidroxil funkciós akrilátokat említhetjük, amelyek izocianáttal
reagálva poliuretán gyantát képeznek.
A vizes akrilát diszperziók gyakran sztirolt is tartalmaznak kopolimerizációs partnerként. A
sztirol-akrilát

diszperziók

mind

a

beltéri

falfestékek,

mind

a

homlokzatfestékek

kötıanyagaként domináns szerepet töltenek be. Mellettük mind az alkidgyanta bázisú
falfestékek

(Wallkyd),

mind

az

egyéb

vizes

diszperziók

(vinilacetát

polimerek)

visszaszorultak.

10.2.3. Poliuretánok
Jellegzetesen kétkomponenső termékek, ahol a két komponenst közvetlenül a felhasználás
elıtt keverik össze, gyárilag elıírt arányban, A poliuretán képzıdéshez vezetı poliaddiciós

189

reakció már a felhordást megelızıen, a keverékben megindul, ezért néhány órán belül fel kell
dolgozni a keveréket.
Példaként az imént az oldószeres akrilát-poliuretánt említettük, de hidroxil funkciós
komponensként nemcsak a drágább akrilát, hanem olcsóbb alkidgyanta is szerepelhet (Gemini
parkettalakk).

10.2.4. Az alkidgyanták kémiai összetétele
Az alkidgyanták logikailag a telített poliésztergyantákból származtathatók. Ismeretes, hogy
szerves sav és szerves alkohol reakciójában szerves észterek keletkeznek, kondenzációval, víz
kilépése mellett. Az 1.ábrán a hullámvonal a hosszabb szénhidrogén láncra utal. [1].

10.1. ábra. Kondenzáció
Ha az észter képzıdés kétértékő alkohol és kétbázisú sav egymásra hatásával történik, nem
egyszerően kondenzáció, hanem polikondenzáció a reakció típusa. (2. ábra). A
polikondenzáció révén lineáris szerkezető makromolekula jön létre, amit poliészter gyantának
nevezünk. A poliészter gyanta móltömege – a reagáló komponensek mólaránya függvényében
– egészen nagyra is nıhet. Ha a komponensek mólaránya 1:1, akkor a reakció rendszerint
gélesedéshez vezet.

10.2. ábra. Polikondenzáció
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Az alkidgyanták a poliésztergyantáktól abban különböznek, hogy a kétértékő alkohol – diol –
helyett három vagy négyértékő alkoholt tartalmaznak (pl. glicerin, trimetilolpropán,
pentaeritrit) és a polikondenzációban részt nem vevı hidroxil csoportok – részben –
zsírsavakkal vannak észterezve.

10.3.ábra. Az alkidgyanta idealizált szerkezete
A keletkezett makromolekula a poliészter lánchoz kapcsolódó hosszú oldalláncokat tartalmaz,
amelyek megváltoztatják az eredetileg telített poliészter molekula tulajdonságait.
Alkidgyanta: zsírsavval módosított poliésztergyanta
módosítás:

a szabad hidroxilcsoportok észterezése

Ha telítetlen zsírsavat alkalmazunk, az így keletkezı alkidgyanta oxidatív száradásra lesz
képes. Festékipari szakzsargonban ezeket levegın száradó alkidoknak nevezzük. A “száradó”
jelzı itt egyértelmően oxidatív, tehát kémia úton történı száradást jelöl.

Ha telített zsírsavakat alkalmazunk a poliészter lánc módosítására, a létrejövı alkidgyanta
oxidatív száradásra – értelemszerően – nem lesz képes. Fizikai száradásra – ami az oldószer
elpárolgásával jön létre – azonban igen. A fizikai száradásra való képesség tekintetében nincs
különbség a telített ill. telítetlen zsírsavat tartalmazó alkidok között.
A telítetlen zsírsavakkal módosított alkidok tulajdonságai nagy mértékben függenek
a zsírsav telítetlenségének mértékétıl,
a szabad hidroxil csoportok zsírsavval való észterezésének fokától.
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A szabad hidroxil csoportok zsírsavval való észterezettségének foka helyett a festékipari
szakzsargonban az “olajhosszúság” kifejezést használják, ami a megfelelı angol (oil length)
illetve német kifejezés (Öllänge) tükörfordítása, magyarul azonban elég esetlenül hangzik.
Az alkidgyantáknak a poliésztergyantákból történı származtatása során három alkotórészt
neveztünk meg:
kétbázisú sav (dikarbonsav)
többértékő alkohol (pl. glicerin)
zsírsav.
Az alkidgyanta gyártás gyakorlatában a glicerint és a zsírsavat gyakran együtt, növényi olaj
formájában viszik be, ami nem más, mint triglicerid. Aszerint, hogy a szintézis során több
vagy kevesebb növényi olajat építenek be, beszélünk “rövid olajos vagy rövid
olajhosszúságú”, “közép olajos vagy közepes olajhosszúságú”, illetve “hosszú olajos vagy
nagy olajhosszúságú” alkidgyantákról.
Némileg önkényes és csak tájékoztató jellegő osztályozás szerint:
a rövidolajos alkidok triglicerid tartalma 30-40%
a középolajos alkidok triglicerid tartalma

40-55%

a hosszúolajos alkidok triglicerid tartalma

55-65%.

Az olajhosszúság az alkidgyanta triglicerid tartalmát adja meg. Ha a gyanta polialkoholként
kizárólag glicerint tartalmaz, ez az érték jellemzı a gyanta összetételére:
triglicerid % + glicerinftalát % = 100 %

(10-1)

Ha viszont glicerin helyett részben vagy egészben más poliolt használnak, a triglicerid
tartalomra való átszámítás miatt a kapott számérték már csak közvetve jellemzi az alkid
összetételét és a (10-1) összefüggés érvényét veszti.
Az alkidgyanták recepturázása során általában hidroxil felesleggel dolgoznak, ami azt jelent,
hogy nem reagáltatják a polialkohol összes szabad hidroxil csoportját zsírsavval, egy
bizonyos hányaduk szabadon marad. Ezért az alkidgyanta zsírsavval való észterezettségének
foka nem lehet teljesen tetszıleges érték 0 és 100 százalék között.
A többértékő poliolt tartalmazó módosítatlan poliésztergyanta – ha egyáltalán gélesedés
nélkül elıállítható – oxidatív úton nem szárad és nem oldódik a festékiparban használatos
olcsóbb szénhidrogénekben (lakkbenzin, xilol), legfeljebb a drágább észterekben, ketonokban.
Ha viszont az észterezés fokát 100 százalékra kívánnánk emelni, nem lenne meg a szükséges
hidroxil felesleg és gélesedés miatt a gyantát nem is lehetne szintetizálni.
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10.3. Az alkidgyanta gyártás alapanyagai
10.3.1.Dikarbonsavak
Leggyakrabban az o-ftálsav anhidridjét alkalmazzák. Az izoftálsav alkalmazása speciális
alkidok elıállítására korlátozódik. A tereftálsavat alkidgyanták elıállítására nem használják,
poliészter gyanta szintézisben viszont gyakran (mőszálgyártás).
Az o-ftálasavanhidrid használata azért kedvezıbb az o-ftálsavnál, mert a savanhidridpolialkohol reakció megfelelı hımérsékleten hıfejlıdés közben spontán végbemegy, míg a
keletkezı karboxil csoport csak hıközlés hatására reagál a polialkohollal.

10.4.ábra. Ftálsavanhidrid

10.3.2 Polialkoholok
Történetileg a glicerin volt az elsı polialkohol, amelyet alkidgyanta elıállításra használtak.
Három hidroxil csoportot tartalmaz, ezek közül kettı primer, a harmadik pedig szekunder
alkoholos hidroxil. Ez utóbbi kevésbé reakcióképes. Folyékony halmazállapotú. Növényi
olajok alkalmazása esetén – lévén ezek trigliceridek – az alkid mindig tartalmaz glicerint.
Csak zsírsavakból történı kiindulás esetén lehetséges glicerin mentes alkidot elıállítani.
Glicerin
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Pentaeritrit

Trimetilolpropán

10.5. ábra. Polialkoholok

A trimetilolpropán három primer alkoholos hidroxil csoportot tartalmaz, ezek egyforma
reakcióképességőek. Szilárd halmazállapotú.
A pentaeritrit ipari méretben a legnagyobb volumenben alkalmazott poliol. Négy primer
alkoholos hidroxil csoportot tartalmaz. Szilárd halmazállapotú.

10.3.3. Növényi olajok
A növényi olajokat (szójaolaj, lenolaj, ricinusolaj stb)
trigliceridek -

– amelyekrıl már tudjuk, hogy

olajos magvakból préselik, majd finomítják. Zsírsav összetételükben

különböznek egymástól.

10.3.4. Zsírsavak
Technikai termékek (szójazsírsav, lenzsírsav, ricinénzsírsav stb.), amelyek a megfelelı
növényi olaj elbontásával állíthatók elı. Speciális anyag a fenyıfa feldolgozás-papírgyártás
melléktermékeként keletkezı nyers tall olaj – amely igazából zsírsav és gyantasav keverék –
továbbá az ennek finomításával nyert “tofa” (tallolaj zsírsav).
Az egyes növényi zsírsavak változó arányban tartalmazzák az alábbi vegyületeket:
telített zsírsavak
telítetlen zsírsavak:

olajsav,
linolsav,
linolénsav.
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A technikai zsírsavak telítetlen zsírsav összetevıi a telített sztearinsavból (oktadekánsav,
C18H36O2) származtathatók le:
sztearinsav (oktadekánsav,

C18H36O2),

olajsav

(oktadecénsav,

C18H34O2),

linolsav

(oktadekadiénsav, C18H32O2),

linolénsav (oktadekatriénsav, C18H30O2).

10.4. Az alkidgyanták receptúrázásának alapelve
Mielıtt számolni kezdenénk, tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen összetevıkbıl
kívánjuk az alkidot felépíteni:
növényi olaj vagy zsírsav alapú alkidot akarunk szintetizálni
polialkohol típusa
dikarbonsav típusa
Tudnunk kell azt is, hogy milyen nagy legyen az
olajhosszúság
az alkid savszáma

10.4.1. Zsírsavas alkidok receptúrázása
Példaként szintetizáljunk egy 41% olajhosszúságú szójazsírsavas alkidot. Reagáltassunk 1
mól glicerint 1 mól ftálsavanhidriddel és 0,5 mól szójazsírsavval. A mólokat számítsuk át savilletve alkohol ekvivalensekké, majd számítsuk ki az egyes összetevık funkcionalitását.
Összetevık

Glicerin
Ftálsavanhidrid
Szója zsírsav
Összesen

Mólok
száma
1
1
0,5
2,5

Sav
ekvivalensek
száma
2
0,5
2,5

Alkohol
ekvivalensek
száma
3
3

Funkcionalitás

2,5
2
0,5
5

Meglepınek tőnhet, hogy a glicerin funkcionalitása nem egyezik meg az alkohol ekvivalensek
számával, szemben a savakkal. Vegyük figyelembe, hogy a reakcióelegynek hidroxil feleslege
van, melynek mértéke [3/2,5-1] * 100 = 20%. A további megfontolások alapja az a gondolat,
hogy a feleslegben lévı komponens aktuális funkcionalitása kisebb kell, hogy legyen a
potenciális funkcionalitásánál. A savakkal ekvivalens mennyiségő polialkohol (2,5)
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funkcionalitása azonos az ekvivalensek számával (2,5), míg a felesleg polialkohol (0,5
ekvivalens) funkcionalitása nulla.
A felesleget elıidézı glicerin aktuális funkcionalitását úgy kapjuk meg, hogy a potenciális
funkcionalitást – azaz az alkohol ekvivalensek számát - osztjuk a felesleg mértékével:
3/(1+0,2)=2,5.
A reakcióban keletkezı alkid funkcionalitását úgy nyerjük, hogy az összetevık
funkcionalitásának összegét osztjuk a mólok számával:

5/2,5 = 2,0.

Annak érdekében, hogy a reakcióelegy savszámát gélesedés nélkül a kívánt értékre (pl. <10
mg/kg) tudjuk csökkenteni, a reakcióelegyet úgy kell formulázni, hogy az alkid
funkcionalitása 2 közelébe essen.
Abban az elméleti határesetben, amikor a hidroxil csoportokat 100%-osan észterezzük
zsírsavval, azaz a hidroxil felesleg nulla, a reaktánsok funkcionalitása megegyezik az
ekvivalenseik számával: 2*3, 2*2, ill. 2*1.

10.6. ábra. Funkcionalitás
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10.4.2 Növényi olajat tartalmazó alkidok receptúrázása
A feleslegben lévı komponens aktuális funkcionalitására tett megállapítások itt is érvényesek.
Az alkid funkcionalitásának számításához további megfontolásokkal kell élni, amelyeknek a
részletei meghaladják ezen jegyzet terjedelmét, azonban az ajánlott szakirodalomban [3, 4 ]
megtalálhatók.
A polikondenzációs reakció vezetésénél fontos tudni, hogy a gélesedési pont eléréséhez
milyen savszám tartozik. A reakciót biztonsággal még a gélesedési pont elérése elıtt le kell
állítani.
A [5] szakirodalomban számos közlemény található, amely a gélesedési ponthoz tartozó
savszám számításával foglalkozik. Tényként állapítható meg, hogy a számított és a
ténylegesen bekövetkezett gélesedésnél mért savszám nem mutat jó egyezést. A témával
foglalkozó kutatók az eltérések kiküszöbölésére tettek kísérletet.

Az eltérések okait két csoportba sorolhatjuk:
maga az elméleti modell, aminek alapján számításokat végeztek
mellékreakciók.
Az elmélet modell megalkotásánál Carothers és munkatársa, Flory nevét kell megemlítenünk,
anélkül, hogy a modellek részletes tárgyalásába bocsátkoznánk.
Carothers modelljében a gélesedési pont ott van, ahol az alkidgyanta számszerinti móltömege
végtelenné válik [6, 7] .
Flory a gélesedési pontot úgy definiálta, mint ahol a súly szerinti móltömeg válik végtelenné
[8, 9, 10]. A Flory-féle modell közelebb áll a valósághoz, mint a Carothers modell, de a
mellékreakciókat nem képes figyelembe venni.
A gélesedési pont a modell felfogása szerint az a pont, ahol az elfogyó kétdimenziós
polikondenzátum mellett megjelenik a háromdimenziós struktúra, azaz a láncok térbeli
szerkezetté állnak össze.
A gyakorlatban megfigyelt gélesedéseknél azonban nemcsak a háromdimenziós struktúra
megjelenésével, hanem számottevı mennyiségő nem háromdimenziós szerkezet jelenlétével
is kell számolnunk.
Mindezekbıl az a következtetés vonható le, hogy az alkidgyanta receptúrázásnál az elméleti
számítás kell, hogy legyen az elsı lépés. Ezt kell, hogy kövesse a laboratóriumi próbafızés,
ahol a számított receptúra kissé módosulhat. Végül az üzemesítés során alakul ki a végleges
gyártási receptúra. Ennek a három lépcsınek az eredménye annál közelebb áll egymáshoz,
197

minél kisebbek a veszteségek (pl. illékony komponensek távozása) és minél jobban
reprodukálható a folyamat.

10.5. Az alkidgyanta gyártás készülékei és eljárásai
Ebben a fejezetben az alkidgyanta gyártás készülékeit és eljárásait együtt ismertjük, mivel
azok szorosan összefüggenek egymással. Szétválasztásuk csak nagy nehézségek és felesleges
ismétlések árán lett volna megoldható.
Az alkidgyanta gyártás ıskorában a gyártóberendezés egy nyitott üst volt, ami üstházon állt.
Az üst alá fával vagy szénnel tüzeltek. Innen származik a tevékenység régi megnevezése: az
alkidgyantát „fızik”, a szakmunkás, aki a folyamatot irányítja: a „fızımester”.
A közvetlen főtés miatt a hımérséklet csak nagyon nehezen volt szabályozható. A nyitott
berendezés következtében az illékony komponensek akadálytalanul távozhattak, jelentıs
anyagveszteséget okozva a folyamatban.
Az alkidgyanta gyártás elméleti háttere meglétének megítéléséhez gondoljuk meg, hogy
Carothers és Flory – külön-külön – 1936-ban publikálták polikondenzációs modelljeiket [6].
Tehát az elméleti összefüggések az 1930-as években már ismertek voltak. A gyártás apparatív
feltételeinek javításához az elmélet már nem bizonyulhatott szők kereszmetszetnek.

10.5.1 Szakaszos reaktorban történı gyártás
A festékipar részérıl megnyilvánuló, az alkidgyanta iránti mennyiségi ígények növekedése a
technológia fejlıdését vonta maga után. A nyitott üstöt egyhamar felváltotta a zárt reaktor,
amely nagyban hasonlít a vegyiparban használatos reaktorokhoz.
A reaktor el van látva keverıvel, beadagoló nyílással (a szilárd komponensek bevitelére),
betápláló csıvezetékkel (a folyékony komponensek bevitelére), hımérıvel, mintavevıvel,
leeresztı nyílással, inert gáz bevezetı nyílással.
A reaktor alatt helyezkedik el az oldó-keverı tartály, amelyben a forró gyanta olvadék oldása
történik. Kettıs köpenye vízzel való hőtést tesz lehetıvé. Keverıvel, visszafolyó hőtıvel és
inert gáz bevezetéssel van ellátva.[2].

A reaktor szerkezeti anyaga. Saválló acélból készül. Korrózióállónak kell lennie, mivel az
alkidgyantával való esetleges reakció miatt a gyanta sötétedne és más tulajdonságai is
romlanának. Tisztítása forró lúg oldattal történik, ezt a saválló acél kibírja. Polírozott
kivitelben készül a könnyő tisztíthatóság érdekében.
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Beadagoló nyílás. A szilárd komponensek bevitelére és a reaktor belsejébe történı bejutásra
szolgál, tisztítás vagy javítás céljából.

Hıközlés. A reaktor főtése történhet közvetlenül (gázzal vagy olajjal), elektromos árammal
(indukciós főtés) vagy közvetett úton (a kettıs köpenyben áramoltatott hıközlı folyadékkal,
pl. Dowtherm). A magas hımérséklet miatt (max. 260 ºC) gızfőtés nem alkalmazható.
A közvetlen főtésnek két elınye van: beruházási költsége a legalacsonyabb és a leggyorsabb
felfőtést teszi lehetıvé. Hátránya viszont a helyi túlmelegedés veszélye, ami a mőgyanta
sötétedéséhez vezethet.
Az elektromos főtéssel a helyi túlmelegedés kiküszöbölhetı. Hátránya viszont, hogy mind a
beruházás, mind az üzemeltetés költsége magas.
A hıközlı folyadékkal történı főtés kettıs köpennyel ellátott reaktort tételez fel. Az
elpárologtatott hıközlı folyadék leadja látens hıjét a mőgyantának és kondenzálódik. A
cseppfolyóssá vált folyadék visszafolyik a kazánba.
Elterjedten használták erre a célra a Dowtherm folyadékot, amely kémiailag az indifferens
difenil és difeniloxid eutektikus elegye. Forráspontja 260 ºC, de max. 371 ºC-ig stabilis. A
gyakorlatban 338 ºC-ig használják.
A mőgyanta gyors visszahőtését teszi lehetıvé a kettıs köpenybe vezetett hideg hıközlı
folyadék. A fentiekben részletesen tárgyaltuk annak szükségességét, hogy az alkidgyanta
elıállítási folyamatot a gélesedési pont elérése elıtt meg kell állítani. Erre kiváló lehetıséget
nyújt a hıközlı folyadékkal történı főtés-hőtés.
A forró mőgyanta olvadékot, aminek a hımérséklete a reakció végén 220-260 ºC, az oldó
tartályba történı leengedés elıtt 150-200 ºC-ra lehőtik.

Keverés. A keverésnek kettıs szerepe van:
egyrészt biztosítja a reaktánsok bensıséges érintkezését a megfelelı reakciósebesség
érdekében,
másrészt intenzív keverés révén lehetıvé teszi a jó hıátvitelt a reaktor fala és a mőgyanta
olvadék között.
Legjobb eredményt a turbina keverık adnak. Hatékony keverés érdekében a reaktor tartalmát
percenként 30-60-szor meg kell forgatni. Habzás eshetıségére számítva a keverıt el kell látni
habtörıvel. A keverımotornak megfelelı teljesítménnyel kell rendelkeznie a viszkózus
gyantaolvadék keveréséhez.
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10.5.2 Olvadék eljárás - reaktor füstmosóval
Az alkidgyanta gyártás szokásos hımérsékletén (200-260 ºC) a reagáló anyagok olvadék
formájában vannak jelen. A polikondenzációs folyamat során víz keletkezik, amit el kell
távolítani a reaktorból, annak érdekében, hogy a reakció végbemenjen. A vízgız azonban
magával visz illékony komponenseket is (ftálsavanhidrid, zsírsavak), így a keletkezı vízgızt
füstmosón kell átbocsátani, ahol az illékony komponensek leválnak, megkímélve ezzel a
környezetet a szennyezésektıl. A leválasztott komponensek azonban a reakció szempontjából
veszteséget jelentenek.

10.5.3 Azeotrop eljárás (oldószeres eljárás) visszafolyó hőtıvel és elválasztóval
A reaktánsokkal együtt 3-4% xilolt is beadagolnak a reaktorba. A xilol a reakciótermék vízzel
azeotrop elegyet képez, aminek a forráspontja 92 ºC, alacsonyabb mind a víz, mind a xilol
forráspontjánál, megkönnyítve a víz eltávozását a reakcióelegybıl.. Az azeotrop összetétele:
64% xilol és 36% víz.
Az azeotróp eljárás speciális készüléket kíván. Egy vízhőtéső visszafolyó hőtı van felszerelve
a reaktorra. Az elpárolgó azeotróp gızt ferde csövön keresztül függıleges elhelyezkedéső
visszafolyó hőtıbe vezetik, ahol az kondenzál és lefolyik az alatta lévı elválasztóba. Az
elválasztóban a xilol és a víz eltérı sőrősége és egymásban való mérsékelt oldhatósága révén
két fázisra válik szét. Az alsó fázis a víz, ezt idınként leeresztik, mielıtt az elválasztó teljesen
megtelne vízzel. A felsı fázis xilol, ez a ferde csövön át visszafolyik a reaktorba, mintegy
körforgást végezve.

200

10.7. ábra. Reaktor visszafolyó hőtıvel és elválasztóval

Amint a mőgyanta savszáma és viszkozitása elérte a kívánt értéket, a reakcióelegyet
visszahőtik és a xilolt vákuumban ledesztillálják.
Az ismertetett azeotrop eljárás visszafolyó hőtıvel és elválasztóval jobb és állandóbb
minıségő alkidgyanta elıállítását teszi lehetıvé, mint az olvadékos eljárás. A hozzáadott xilol
ugyanis csökkenti a mőgyanta olvadék viszkozitását. A kisebb viszkozitása révén a helyi
túlmelegedések veszélye csökken és a keverés is intenzívebbé válik. A víz gyorsabb és
hatékonyabb eltávozása következtében az észterezés sebessége

növekszik. Az azeotrop

eljárás kiküszöböli az illékony komponensek veszteségét, mivel zárt a rendszer.
Az eljárás hiányossága, hogy a ferde csövön keresztül az azeotrop gız és a visszafolyó xilol
ellenáramban haladnak, örvénylés jöhet létre a csıben, ami rontja a víz és a xilol szétválását.
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A visszafolyó hőtıbıl az elválasztóba lecsepegı kondenzátum hımérséklete 55-70 ºC, ez
csökkenti a reakcióelegy hımérsékletét.
A víz a forró xilolban csak mérsékelten oldódik: 55 ºC-on 0,090 g/100 ml, míg 70 ºC-on
0,118 g/100 ml az oldhatósága. A xilollal a reaktorba visszajutó kevés víz is a reakció
elırehaladása szempontjából nemkívánatosnak nevezhetı.

10.5.4. Oldószeres eljárás frakcionáló oszloppal és hőtıvel
Kisebb részben a fentebb ismertetett azeotrop eljárás hiányosságai, nagyobb részt az alacsony
forráspontú reaktánsok (pl. etilénglikol, forráspontja 197 ºC) alkalmazása tette szükségessé
egy veszteségmentes készülék és eljárás megjelenését és térnyerését.
Ez az eljárás is alapvetıen azeotrópos eljárás, a víz eltávolítása víz-xilol azeotróp eleggyel
történik, elválasztás után a xilol visszafolyik a reaktorba.
A lényeges különbség az egyszerő azeotrópos eljáráshoz képest a frakcionáló oszlopban
rejlik. A függıleges elhelyezkedéső frakcionáló oszlop fejhımérséklete úgy van beállítva,
hogy a víz-xilol azeotróp gızei az oszlopon akadálytalanul áthaladjanak, de az etilénglikol
gızei az oszlopban kondenzálódjanak és visszafolyjanak a reaktorba. Az oszlopban tehát
részleges kondenzáció történik.
Ezt követıen az azeotrop gız csöves hőtıben lehől, kondenzálódik, majd elválasztóba jutva
szétválik xilolra és vízre. A xilol visszafolyik a reaktorba.
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10.8. ábra. Reaktor frakcionáló oszloppal és kondenzátor-hőtıvel
A frakcionáló oszloppal ellátott reaktorban az illékony alkid komponensek (etilénglikol,
zsírsavak) veszteségei minimálisak, anélkül, hogy a reakcióidı meghosszabbodna.

10.6 Alkidgyanta gyártás lehetıségei folyamatos reaktorban
Az 1970-es években a Tiszai Vegyi Kombinát Lakkfesték- és Mőgyantagyárában mőködött
egy kísérleti folyamatos reaktor, amelyen alkidgyantákat állítottak elı.
A függıleges elrendezéső kaszkád reaktor nyolc tálcából állt, a tálcák középpontjában
függıleges tengely körül forgó keverıvel. A folyékony kiindulási anyagok homogén elegyét a
reaktor tetején táplálták be. Bizonyos tartózkodási idı elteltével a mőgyanta olvadék a
túlfolyón keresztül egy tálcával lentebb került és így tovább. A legalsó tálcáról a kívánt
savszámú és viszkozitású mőgyanta távozott el és folyt le az oldó keverıbe. A
polikondenzációs folyamatot xilol, mint azeotrop képzı bevezetésével segítették elı. Az
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elektromos főtéső reaktorban alkalmazott hımérséklet hasonló volt a szakaszos reaktorban
szokásos hımérséklethez.
A stacionárius állapot beállása után jó minıségő, viszonylag szők móltömeg-eloszlású
mőgyanta távozott a reaktorból.
A folyamatos reaktor nem volt alkalmas tetszıleges összetételő alkidgyanta elıállítására, csak
tudatosan kiválasztott típusokra. Az alapvetı probléma a folyékony kiindulási anyagok
homogén elegyének biztosítása. Polialkoholként a folyékony glicerint volt célszerő választani,
szemben a szilárd pentaeritrittel, trimetilolpropánnal. Mivel a kétbázisú savak valamennyien
szilárdak, itt nem volt választási lehetıség, ftálsavanhidriddel kellett dolgozni. Növényi olaj
és zsírsav oldalon nem volt probléma, ezek szobahımérsékleten vagy nem sokkal a felett
folyékonyak.
Mivel a reaktor alkalmatlan volt szilárd komponensek bevitelére, a szilárd ftálsavanhidridet
mintegy „elı kellett reagáltatni” a folyékony glcerinnel. A keletkezı félészter már folyékony
volt és be lehetett adagolni a reaktorba.
Az ismertetett folyamatos mőgyanta reaktor a maga idejében szakmai újszerőségével tőnt ki.

10.7. Alkidgyanta gyártástechnológia
10.7.1. Zsírsavas eljárás
Viszonylagos egyszerőség jellemzi, mivel az eljárás legegyszerőbb formájában a poliol, a
kétbázisú sav és a zsírsav szimultán reagál egymással 200-240 ºC-on („mindent beletenni
egyszerre”).
Az eljárás kifinomultabb formájában elıször a zsírsavat reagáltatják a polialkohollal, majd a
keletkezı észtert a ftálsavanhidriddel.

Zsírsavas alkidgyanta elıállítás gyártástechnológia azeotróp eljárással
1. Betöltjük a szójazsírsavat a reaktorba és felfőtjük 200 °C-ra.
2. 200 oC-on hozzáadjuk a pentaeritritet és felfőtjük 230 oC-ra azeotrop xilol jelenlétében.
3. 230 oC-on tartjuk addig, amíg a savszám 15 mg/kg alá nem csökken.
4. Ha a savszám < 15 mg/kg, lehőtjük 200 oC-ra.
5. 200 oC-on hozzáadjuk a ftálsavanhidridet és felfőtjük 265 oC-ra azeotrop xilol
jelenlétében.
6. Addig tartjuk 265 oC-on, amíg a savszám 8,5 mg/kg alá nem csökken és a viszkozitás
22 P-ra nem növekszik.
7. Ha a savszám és a viszkozitás elérte az elıírt értéket, lehőtjük a gyantát 245 oC-ra és
204

vákuumban ledesztilláljuk az azeotrop xilolt.
8. Lehőtjük 200 oC-ra és leengedjük az oldó-keverı tartályba.

10.7.2. Növényi olajból kiinduló eljárás

Lenolajos alkidgyanta elıállítás gyártástechnológia azeotróp eljárással
1. Betöltjük a lenolajat a reaktorba, 100 °C-on hozzáadjuk a katalizátort és felfőtjük 220
°C-ra.
2. 220 oC-on lassan, keverés közben hozzáadjuk a pentaeritritet.
3. A reakcióelegyet 220 oC-on tartjuk addig, amíg a az alkoholos hígtítási próba megfelelı
nem lesz, majd még további 30 percig.
4. Hozzáadjuk a ftálsavanhidridet és az azeotrop xilolt, majd addig reagáltatjuk 230 oC-on,
amíg a savszám 10 mg/kg alá nem csökken és a viszkozitás 20 P-ra nem nı (70%-os
oldat).
5. Ledesztilláljuk az azeotrop xilolt.
6. A mőgyanta olvadékot lehőtjük 180 oC-ra és leengedjük az oldó-keverı tartályba.
A növényi olajok alkidgyanta gyártásban történı felhasználását leginkább olcsó áruk
indokolja, a zsírsavakhoz képest.
Az eljárás azonban bonyolultabb, mivel a növényi olajok többsége, ha kétbázisú savval és
polialkohollal reagáltatják, nem képez homogén, mőszakilag hasznosítható terméket.
Többnyire a poliol és a kétbázisú sav reagál egymással, heterogén terméket eredményezve,
ami festék kötıanyag céljára alkalmatlan.
Az összeférhetetlenségi probléma az olaj kémiai átalakításával oldható meg. Egy mol növényi
olajat fémoxid katalizátor jelenlétében 240-260 ºC-on két mol polialkohollal, leginkább
glicerinnel reagáltatnak. A folyamat neve alkoholízis, ami az alkohollal történı átalakításra
utal, a hidrolízis analógiájára. Mivel az idealizált reakcióban három mól monoglicerid
keletkezik, szokás az eljárást monoglicerid eljárásnak is nevezni.
A valóságban nem tisztán monoglicerid képzıdik, hanem mono-, di- és triglicerid elegye,
amely még reagálatlan glicerint is tartalmaz. Az összetevık aránya

az alkalmazott

katalizátortól is függ. Ez kedvezıtlen az alkidgyanta móltömeg eloszlás reprodukálhatósága
szempontjából.
Az alkoholízis végbemenetelét az anyag alkoholos hígításával állapítják meg.
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10.7.3. A zsírsavas eljárás elınyei és hátrányai a növényi olajos eljárással szemben
Elınyök:
nagyobb formulázási szabadság: bármely poliol vagy poliol keverék használható
nincs szükség katalizátorra, ami csökkenti az oxidációval és az elszínezıdéssel kapcsolatos
problémákat
a folyamat jobban reprodukálható, a monoglicerid eljárás ismertetett bizonytalanságai miatt
a mőgyanta móltömeg eloszlása jobban kézben tartható
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Hátrányok:
a zsírsavak korrozívabbak és tárolás közben hajlamosak az elszínezıdésre
olvadáspontjuk többnyire magasabb, mint az olajoké, szobahımérsékleten félig szilárdak,
felhasználás elıtt fel kell ıket olvasztani
drágábbak.

10.7.4. A gyártási folyamat ellenırzése
A legfontosabb paraméterek, amelyeket a reakció elırehaladása közben ellenırízni kell: a
savszám és a viszkozitás.
A savszám kezdetben gyorsan csökken, a reakció vége felé lassan. Ezzel szemben a
viszkozitás kezdetben lassan emelkedik, a reakció vége felé gyorsan. Ha nem állítják le a
reakciót – hőtéssel – idıben, gélesedés is bekövetkezhet.

10.9. ábra. A savszám változása a reakcióidı függvényében az alkidgyanta elıállítása közben
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10.10.ábra. A viszkozitás változása a reakcióidı függvényében az alkidgyanta elıállítása
közben

10.11.ábra. A savszám változása a viszkozitás függvényében az alkidgyanta elıállítása
közben
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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

Viszkozitástörés

Oldószeres kinyerések

Késleltetett (kamrás) Katalitikus reformálás

Propános aszfalt-mentesítés
Oldószeres paraffin-mentesítés

kokszolás
Flexi-kokszolás

Keverés (blendelés)

Hidrogénes kezelés

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 (tüzivízrendszer, fáklyarendszer, zaj- és szennyezıdés-jelzı rendszerek), minıségellenırzırendszerek (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 °Cra, 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 vákuumdesztilláló 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 vákuummaradékot 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 termékvisszanyerı 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 platinaalapú. 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 alapfolyamatának 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 kinetikaimatematikai 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 robbanásveszélyes 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 biztonságiberendezések, de ezek összehangoltan, a kemence minden részének mőködését felügyelik.
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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

aromásokat

képzıdı,

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
o

C. 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 összetevıje 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 gumiipar, 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 kapcsolódva 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 elıállítási reakciótól függıen lehet lineáris (HDPE), elágazott (LDPE) vagy térhálós (XPE) szerkezető. 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 nevezzük, amelyek egy monomerbıl épülnek fel. Ez a definíció azonban nem teljesen korrekt.
Vegyük például a következı reakciót:
HOOC
HO CH2 CH2 OH

OOC

+
COOH

COO CH2 CH2

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 egységbıl 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 B B A B A~
Figyelembe kell venni, hogy néhány irodalom nem különbözteti meg a statisztikus és a random kopolimereket, hanem mindkettıt random kopolimernek nevezi.
Alternáló kopolimerekben a két ismétlıdési egység váltakozva helyezkedik el a makromolekulában:
~ A B A B A B A B A B A B A B A B A~
A statisztikus és az alternáló kopolimerek tulajdonságai általában a megfelelı homopolimerek
tulajdonságai közé esnek. Ennek megfelelıen a kopolimer összetételével a polimerek megfelelı 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 elegyednek egymással. Blokk kopolimerek azok a makromolekulákból álló rendszerek, amelyekben az alkotó ismétlıdési egységek hosszabb láncszakaszokat (blokkokat) alkotnak. A következı két szerkezet az AB diblokk és az ABA triblokk kopolimert mutatja be:
~ A A A A A A A A B B B B B B B B B~
~A A A A A A A A B B B B B B B B B A A A A A A A~
Az ág vagy ojtott kopolimerekben a láncelágazás kémiai szerkezete különbözik a fıláncétól:
B B B B B~
~A A A A A A A A A A A A ~
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 annak 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 rendezetlen 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 kiindulási

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 tekinthetık. 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 kémiai reakcióra legalább két másik monomer molekulával, azaz minimum kétfunkciósak legyenek. 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 polimerizációkat, 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

dimer

LÉPCSİS POLIMERIZÁCIÓ

LÁNCPOLIMERIZÁCIÓ
I+m→I-m

m+m→m-m

I-m→I-m-m
trimer

m-m+m→m-m-m

tetramer

m-m-m+m→m-m-m-m

I-m-m+m→I-m-m-m
I-m-m-m+m→I-m-m-m-m

m-m+m-m→m-m-m-m
pentamer m-m-m-m+m→m-m-m-m-m

I-m-m-m-m+m→I-m-m-m-m-m

m-m+m-m-m→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

I-m-m-m-m-m+m→I-m-m-m-m-m-m

m-m-m-m+m-m→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

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

oktamer

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-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 - 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 természetesen 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 mindig lehet besorolni a fenti csoportok valamelyikébe, ezért célszerő ezeket önállóan tárgyalni.

1.2.3. A polimerek elıállításának technológiái
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Poliolefinek
Elıállítási mód, technológiák
Gyö
Gyökös polimerizá
polimerizáció
ció
(ICI, BASF)
(C H 2

LDPE

Koordiná
Koordináció
ciós
polimerizá
polimerizáció
ció
(Phillips, Spheripol,
Mitsui)

C H 2 )n

(C H

C H 2) n

HDPE, MDPE, PP

CH3

13

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:

CH3 CH3

CH3

CO OC

C

2

CH3 CH3

Dikumil-peroxid

A reakció mechanizmusa a következı lépésekben írható le:
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CH3

O

.

1; Láncindítás
I
R

.

2R
.

+ M

M

2; Láncnövekedés
.
+ M
M 1
.
M i
+
M
3; Lánczáródás
.
M n +
M

.
1

.

M

2

.

M

.
m

i+1

M

n+m

A technológia általános jellemzıi a következık:

 Nagynyomású csıreaktoros technológia (2800 – 3200 bar)
 Folyamatos üzemő rendszer
 Az iniciátor a levegı oxigénje, modifikátorok: propilén, propionaldehid
 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 →
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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 ömledékrugalmasságot 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:

Katalizátor elıkészítés, elıpolimerizáció
TiCl4/MgCl2

TEAL
Donor (CHMMS; DPMS)

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

1
.

 Katalizátor: 4. Generációs katalizátor
aktivitás ~ 30 000 - 50 000 gPP/g katalizátor
Elıpolimerizált katalizátor
a hurokreaktorba

 Elıpolimerizáció 34,5 bar nyomáson és 20 0C hımérsékleten
 Tartózkodási idı 1 – 1,2 óra

Friss propilén

2
.
3
.

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

27
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A homopolimer és random- kopolimer gyártás folyamata:

Homopolimer és random kopolimer gyártás
Propilén + H2
 Katalizátor bevezetése csak az 1.hurokreaktorba Etilén

történik
 Random kopolimer gyártás esetén a reaktorokban
keletkezı polipropilén mennyiségének
Elıpolimerizált
megfelelıen történik a betáplálandó etilén
katalizátor
szabályozása
1
 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
Polipropilén zagy
 A recirkgáz ~ 4 % propántartalmú
 A mosótoronyban az elragadott polimerport mossák ki (~ 1500 kg/óra)
1.
2.
3.
4.
5.

R-201 hurokreaktor1
R-202 hurokreaktor2
Gızfőtéssel ellátott flash vezeték
D-301 nagynyomású flash-tartály
T-301 recirk propilén mosótorony

2
.

4
.

3
.

Recirk
propilén

Recirkgáz
Gız

5
.

Al-alk. men. Pr

Gázfázisú reaktorba

Kisnyomású Flash
tartályba PP por
Polimerpor a
kisnyomású Flash tartályba
28

A blokk- kopolimer gyártás és szétválasztás

Blokk kopolimer gyártás és szétválasztás
 Gázfázisú reaktorban a nyomás 12 bar,
hımérséklet 70 – 80 0C
 Nagynyomású flash-tartály után 3 állású szelep
van beépítve
 A termék minıségét a gázarányokkal, az össz.
etilén tartalmat a végtermék mennyiség függvényében 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.
2.
3.
4.
5.

PP por a nagynyomású Flash
tartályból

Propilén
Etilén

1
.

Hidrogén
Etilén dús ft.

5
.

2
.

R-401 gázfázisú reaktor
F-301 kisnyomású flash-tartály
T-302 olajos mosótorony
T-401 rektifikáló kolonna
Hıcserélı

3
.

PP por a D501 kigızölıbe

4
.

T 301 mosókolonnába

29
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A polimer por kezelése

Polimerpor kezelése
Lefújt gáz
Olefingyárba

Lefújt gáz

 A kigızölıben gızzel kisztrippelik a polipropilén
porban oldott monomereket, illetve a gız megöli PP por az F 301-bıl
a
Gız
katalizátor maradványokat
 T-501 vizes mosótorony a finom por kimosására
1
szolgál, a lefújt gáz nyomása 0,2 bar
.
Gız
 A polimer por 3 % vizet tartalmaz, amit a D-502
fluidágyas zártkörő N2 szárítóban távolítanak el
Gız
A N2 hımérséklete 110 0C
 A N2 nedvesség tartalmát a T-502 vizes
mosótoronyban csökkentik le
 3 db porsiló egyenként 500 m3-es
4
8
.
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
PP por
7. E-503 gızös hıcserélı
Napi tartályba
8. Portároló siló

2
.

3
.

Nedves N2
5
.

7
.

6
.

Száraz N2
N2
30

Granulálás, tárolás és kiszállítás

Granulálás, tárolás és kiszállítás
PP por porsilóból
 Az extrúder maximális kapacitása 25 tonna/óra

Adalékok
2
.

1
.

 Az M-802 keverı alkalmas folyékony adalékok
bedolgozására is

3
.

 A 6 db homogenizáló siló egyenként 500 m 3-es
 36 db 500 m3 -es tároló siló

Adalékolt polimerpor

 Kiszerelés lehet: zsákos, tartálykocsis,
oktabinos
big-bag-es

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5
.

4
.
PP
granulátum

D-803 napitartály
T-801 csigásadagoló
M-802 keverı
EX-801 extrúder
D-805 centrifuga
D-901 homogenizáló siló
A1-A36. tároló siló

6
.

7
.

Tárolás

Kiszerelés
31
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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)



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

0,43 m/s

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.

- 40 -



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.

t = 490 − 510 C
Cl − CH 2 − CH 2 Cl 

→ HC 2 = CH − Cl + HCl + △ H
P = 20 − 35 barg
o

DKE


VC

Sósav

Hıközlés

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:
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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 elıpolimerizációt, 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 kıolajfinomító 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 katalizátormérgek 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 adalékanyagokat 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 vákuumdesztillációt 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
Földgáz
Metán (CH4)

Részarány (%)

Főtıérték [MJ/m3]

100

31 - 36

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 Tm3re 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 (C4frakció), 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 viszkozitástörés, 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. középdesztillátumokat 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 szénhidrogénmolekulák 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 viszkozitástöréshez, 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 energiaráfordítás 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 15004000 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 ciklohexánná, 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 hidrogénigénye 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 termékelegyének 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 9szer 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 levegıszétválasztót 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 ftálsavanhidrid, 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
||
HC – CO

O + 2CO2 + 2H2O (450°C, 1,5 bar, V2O5/MoO2 katalizátor)

- 70 -

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 vanádiumpentoxid 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 (200300 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 elágazószénláncú 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 oxoszintézis 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-hidroklórozás)
- 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 mikrobiológia, 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 reakcióegyenlettel 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–Tropschszintézisek 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 rézcink-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 energiáját 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 inerttartalma 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, paraffinok 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

- 79 -

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 normálparaffinokból 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 kapcsolódik a fémhez, ezáltal a C-O kötés aktiválódik, és az ugyancsak aktivált hidrogénnel
primer komplex képzıdik. A primer komplex-szel megkezdıdik a szénhidrogénlánc növekedése (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 szénmonoxid 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 elágazóláncú 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 németországi 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:
1

n + 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.

- 89 -

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 hidrofinomítása 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, NiMo, 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 puffertárolás 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 400E3, 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 katalizátortermékszénhidrogén, 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 sőrőségszabályozó 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 DCSen 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 (412mA) 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 regenerátorriserbe 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. reaktorriser 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 reaktorregenerátor

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

- 110 -

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 420CXl 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. fínombeállítása 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. poliizoprén) 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 termodinamikai 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

o

C (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 nitrogéntartalmú 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 npentán 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

magyarázható, hogy a termék mindig izomerek elegyébıl áll.
Iniciálás:

- 117 -

átrendezıdésével

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-Craftsreakciónak 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-Craftsreakció 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,Xkötése 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.

- 120 -

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 mezomériastabilizált, 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.

- 121 -

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

Homolitikus disszociáció

Gyök-rekombináció

1.

C3H8 ↔ CH3* + C2H5*

2.

C4H7* + C2H3* ↔ C2H4 + Gyökök

Molekulák

C4H6

diszproporcionálódása

3.

diszproporcionálódása

CH3-CH*-CH2-C2H5 ↔ CH3- β-törés

Gyök addíciója

CH=CH2 + C2H5*
4.

*CH2-CH2-CH2-CH2-C2H5 ↔

Izomerizáció

Izomerizáció

CH3-CH2-CH2-CH*-C2H5
5.

C2H5*

+

CH3-CH2-CH3

↔ Hidrogén-absztrakció

Hidrogén-addíció

C2H6 + CH3-CH*-CH3

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 hidrogénabsztrakció 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

- 124 -

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 βtöréseknek, 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 kétháromezer 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
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C2H6 + CH3* → C2H5* + CH4

-

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 nbutánnak, a hidrogénezett C4/C5-frakciónak a hıbontása. A szezonálisan vásárolt propán és nbután, 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 benzinvezetékre felszerelve.

a.) a bontókemencék üzemeltetése
A vegyipari benzin bontása tíz bontókemencében, az F 1001-02-03-04-05-06-07-08-21-51ben, 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

o

C 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 1001-02-0304-05-06-07-08-09-es bontókemencék által termelt nagynyomású telített gız az F 8001
kazánban kerül túlhevítésre.
A kazánrendszerbe a nagynyomású tápvíz elımelegítés után (170-250

o

C) 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

o

C-os értéket eléri. Ekkor a

bontókemence a termelésbıl kiváltásra kerül, a csıben lévı koksz 750-850

o

C-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
o

C-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 oCra hől vissza, miközben a technológiai vizet melegíti elı. Az E 1604 A és B léghőtı kb. 120
o

C-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/Bben 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

- 131 -

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 oCos 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
o

C-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 jövı 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 8206-78 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
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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

Középnyomású gızhálózat

MD II 24

bar
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bar

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 baros 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
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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 Ire 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
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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

Hımérséklet
o

bar

Fokozatközi hőtés és

C

kondenz leválasztás
készülékei

1. fokozat

Belépés

1,3

35

E 2001/A-D és E 2021 A,B

Kilépés

2,7

92

hőtı
D 2002 leválasztó

2. fokozat

3. fokozat

4. fokozat

5. fokozat

Belépés

2,3

35

E 2002/A-D

Kilépés

4,8

92

D 2003

Belépés

4,6

35

E 2003/A-D

Kilépés

9,4

90

D 2004

Belépés

8,6

32

E 2004/A-B

Kilépés

18,5

88

D 2006

Belépés

18,0

32

E 2005/A-B

Kilépés

35,0

88

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

- 149 -

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 C2frakció, 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 C2frakció) 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

- 152 -

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

- 155 -

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 C2frakció 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 4102ben 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
o

C-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 C4frakció 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 C4C5-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
o

C 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 AC) 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 BTfrakció 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 240340 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 dimetildiszulfiddal 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
o

C-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

o

C-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.
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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.

- 177 -

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
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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 baros 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 Helvonással, (győrő képzıdése az átmeneti állapotban) vagy belsı addícióval a telítetlen
kötésekre, aminek következtében győrős gyök képzıdik. Ezeknek a reakcióknak a frekvenciafaktorai 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.

- 183 -

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

ahol: FA a belépı A anyag tömegárama, mol/idıegységben kifejezve,
FA + dFA a kilépı A anyag árama, ugyanazon mértékegységgel kifejezve,
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(7.1)

(-rA)dV az A anyag reakció általi elfogyása, ugyancsak mol/idıegységben

ha felidézzük, hogy:
dFA = d [FA0 (1 − X A )] = − FA0 dX A

(7.2)

ahol az XA az A anyag konverzióját jelenti. Behelyettesítést követıen:
FA0 dX A = (− rA )dV

(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:

∑m c

j pj

j

dT
Uπd t (T − Tr )
+
=0
Ωdz Ω − rA (− ∆H )

(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 rA =

dx A
egyenletet a fenti, (7.4)-es
 V 

d 
F
 A0 

egyenletbe, akkor az alábbi összefüggést kapjuk:
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dx A
T − Tr
dT
= FA0 (− ∆H )
− Uπ .d t
dz
∑ m j c pj dz
∑ m j c pj
j

(7.5)

j

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:
 ρv 2
Lt
dp 
=  f
+ ξ ( x) 
dx  144d t g
 2

(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:
f =

0.3164
Re 0.25

(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 termékeloszlást. 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 nyomásesésegyenleteit:
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∂ci ( x, t ) N r
∂c ( x, t )
= ∑ α ki r k (c, T ) − v i
, i = 1 → N c , k = 1 →N r
∂t
∂x
k =1

(7.8)

 Nc
 ∂T ( x, t ) N r
 Nc
 ∂T ( x, t )
 ∑ C pi ci 
= ∑ (−∆H k )r k (c, T ) − v ∑ C pi ci 
+ Q ( x, t )
k =1
 i =1
 ∂t
 i =1
 ∂x

(7.9)

 ρv2
Lt
dp 
=  f
+ ξ (x) 
dx  144dt g
 2

(7.10)

ahol a kiindulási feltételek: ci ( x,0) = ci 0 ( x) i = 1 → N c , T ( x,0) = T0 (0)
a határfeltételek pedig: ci (0, t ) = ciin (t ) i = 1 → N c , T (0, t ) = Tin (t ) .

(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 Cn1ol + kac Cn2ac + kar Cn3ar + kC5+ Cn4C5+

(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

- 192 -

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 energiafelhasználásának 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
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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.

- 198 -

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 (CH3CH2-) 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

o

C 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 polietilénetiléngáz 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
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kapja.
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amely

kromatográf

a

mintákat

által
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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 egyegy 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
o

C-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 izopropilalkoholnál 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 (H1504/2504).
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, K2501/2502) 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, H0612 A, H-0613 A, H-0614 A, H-0615 A, H-0616 A, H-0617 A, H-0618 A, H-0607 B, H0608 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 baron 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 (PK502) 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, hőtőcsıkígyókkal 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:

C 2H

4

e t i lé n

+ 2 HCl +
sósav

1
a t a li z á t o r
O 2  k
 
→ C 2H 4C l2 + H 2O
2
o x ig é n
DKE
+ v íz

- △H

∆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:


a/ teljesítmény

Átlagértékek:
100 %
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b/ betáplálási arányok C2H4 (HCl)O2



c/ hımérséklet

228 0C - 234 0C



d/ nyomás (a reaktor tetején)

3,1 barg



e/ felületi gázsebesség (A fenéken)



f/ katalizátorágy magasság



g/ hıátadási együttható



Mindezen paraméterek kölcsönös kapcsolata igen komplex.



Normál üzemelés során a reaktor képes az ezen paraméterekben beállott kisebb

1,04/2,0/0,82

0,43 m/s
10,70 m
390 kcal/m2h 0C

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
t = 490 − 510 C
Cl − CH 2 − CH 2 Cl 

→ HC 2 = CH − Cl + HCl + △ H
P = 20 − 35 barg
o

DKE


VC

Sósav

Hıközlés

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.
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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:
a ta liz á to r
C 2 H 4 + C l 2  k

→ C 2 H 4C l2 − △ H

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.
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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 PVCgyártás 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 elıpolimerizációt, 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 vinilkloridmentesített 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, 1,4transz 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 sztirolbutadién, 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.
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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

magas cisz
Termék típusa

polibutadién, alacsony
cisz polibutadién

SSBR, szakaszos vagy
folyamatos
folyamatosan kevert

folyamatosan kevert

kaszkád rendszerő

Reaktor típusa és

kaszkád rendszerő

mérete

tartály reaktorok 10 3

100m

tartály reaktorok vagy
szakaszos üzemő
reaktor 10 -100m3
sztirol és butadién

Sztirol blokk kopolimer
sztirol butadién és sztirol
izoprén termoplasztikus
elasztomerek
folyamatosan kevert
kaszkád rendszerő tartály
reaktorok vagy szakaszos
üzemő reaktor 10 -100m3

Pótlólagos monomer

butadién

Reaktorok száma

max. 10

Nyomás

max. 5 bar

max. 5 bar

max. 5 bar

Hımérséklet

30-100°C

30-100°C

30-120°C, 40-90°C

külsı párologtató,

külsı párologtató,

külsı párologtató,

A polimerizáció
hımérsékletszabályozó
rendszere

egyidejő adagolása
max. 10 a folyamat
függvényében

szekvenciális adagolás

max. 5

hőtıkígyó, adiabatikus hőtıkígyó, adiabatikus hőtıkígyó, adiabatikus
gyártási folyamat
függı, Ziegler- Natta
katalizátorok titán-,

Katalizátor / iniciátor

neodínium- és
kobaltalapú vagy
anionos pl.: n-butil-

különbözı anionos

általában anionos

iniciátorok

iniciátorok mint az n-butil-

(általában n-butil-

litíum vagy az s-butil-

litíum)

lítium

litíum
nem használ

különbözı éterek pl.:

módosítókat

THF

Inhibítor

víz és/vagy zsírsav

víz és/vagy zsírsav

Konverzió

95-99%

95-99%

p-fenilén-diamin,

p-fenilén-diamin,

fenolos, foszfitos

fenolos, foszfitos

típusok

típusok

erısen aromás,

erısen aromás,

nafténes, extrakciós

nafténes, extrakciós

olaj

olaj

átlagosan 30 000 t/év

átlagosan 30 000 t/év

Szerkezet módosítók

Antioxidáns

Lágyító

Kapacitás reaktor
vonalanként
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különbözı éterek pl.: THF
víz, zsírsav, alkoholok,
fenolok
95-99%

fenolos és foszfitos típusok

paraffinos és nafténes
olajok

átlagosan 30 000 t/év

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 ZieglerNatta 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

(emulziós)

9

72

18

alfin

2

76

22

gyökös redox
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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 1,2polibutadiént 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 BRnél 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 poliizoprénétıl (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 elıállítása
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 nanotöltıanyaggal 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:
→

NH=NH + 2H2O

NH=NH + ~CH=CH~→

~CH2-CH2~ +N2

NH2=NH2 + H2O2

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 ellenállóképessége 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
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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 iniciátorrendszerekkel 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-butilperoxiddá; 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 repirolizálják. A maleinsav-anhidrid oxidációval történı elıállításához a C4-frakció buténtartalmára 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, nbután, 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 benzinfrakciót 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 145160ºC 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 9-10szer 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 ºCon, 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 mőgumigyártó (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

- 272 -

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 hulladékelégetıben 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

szabályzásához

folyamat
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

változók.

Az

ugyanúgy

mozgatja

alapjeleket

(vagy

manipulált

MPC

kontroller
ezeket

az

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,

beavatkozó

jelek

hogyan

az

hat

hogy

a

szuperpozíciója

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 háttérprogramjaként. 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
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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.
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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 tőzveszéllyel 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 Eszközmenedzsment 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 robbanásveszélyes. 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

- 296 -

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 katasztrófahelyzeteket 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,
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elıforduló

legmagasabb/legalacsonyabb

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. alrendszerei 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,

- 300 -

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 termékettermékeket 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 energiahordozók 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 500600 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 = sztírolbutadién 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 mőanyagfogyasztásának 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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