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(Al2O3), a vasoxid (Fe2O3), a foszforpentoxid (P2O5) és a kalciumoxid (CaO). A szén tüzeléstechnikai 

értéke annál nagyobb minél kisebb a nedvesség- és hamutartalma. 

A szén durva nedvességtartalma a hótól vagy a mosóműből kerül a szénbe, a higroszkopikus 

nedvességtartalmat pedig a szénfelület adszorbeálja, s a szénben lévő kapillárisok tárolják. 

A szénben három féle hamu van. 

1. Primer hamu: olyan ásványi anyag, mely még szén ősét jelentő fában is megtalálható volt. 

Csak különleges eljárásokkal távolítható el. 

2. Szekunder hamu: a szénülés folyamatában a geológiai rétegmozgások következtében 

keveredett a szénnel. Eltávolítása az ún. flotálás, mely során a flotálómedencében a szén és a 

meddő fajsúlykülönbségét használják fel a szétválasztásra. 

3. Tercier hamu: a bányászati folyamat során a szénbe kerülő meddő. Eltávolítása egyszerű, ez az 

ún. szénmosás. 

 

Szénkitermelés felszíni és mélyművelésú bányákban történik. A világ szénkészletei 10
12

 tonna 

nagyságrendűek. 

A széncseppfolyósítási technológiák azok a vegyipari eljárások, amelyek a szenet folyékony 

üzemanyagokká és vegyianyagokká alakítják. A szén és az üzemanyagok fő elemei a szén és a 

hidrogén, a különbség a molekulatömegben (szén ~1000, üzemanyagok ~200) és a C/H arányban van 

(szén 1,25, üzemanyagok 0,5). A széncseppfolyósítási eljárások feladata a molekulatömeg csökkentése 

és a hidrogén bevitel. Kétféle eljárás ismeretes, a közvetlen és a közvetett cseppfolyósítás. Az 

előbbinél a szén 1/3-ából hidrogént fejlesztenek, amivel a maradék 2/3-ot folyékony szénhidrogénekké 

hidrogénezik katalizátoron. A közvetett eljárásokban a szenet elgázosítják szénmonoxiddá és 

hidrogénné és a szintézisgáz elegyből csinálnak katalitikus reakcióban folyékony üzemanyagot illetve 

vegyianyagokat. Mindegyik folyamatban a szenet finom szemcsékké őrölve használják fel. 

7.4. táblázat: Különböző szenesedésű szenek analitikai adatai 

Analitikai adat Tőzeg Lágy lignit Lignit Barna szén Fekete szén Antracit 

Nedvesség t% >75 56,7 38,7 31,2 3,7 1,0 

Elemi összetétel szárazanyagra t% 

C 58,2 70,3 71,4 73,4 82,6 92,2 

H 5,63 4,85 4,79 4,86 4,97 3,30 

N 1,94 0,74 1,34 1,16 1,55 0,15 

S 0,21 0,27 0,60 0,31 1,50 0,98 

O mint különbség 34,02 23,84 21,87 20,27 9,38 3,37 

Elemarány       

H/C 1,15 0,82 0,80 0,79 0,72 0,43 

O/C 0,44 0,25 0,23 0,21 0,09 0,03 

Fűtőérték száraz, hamumentes 

kJ/kg 23500 27500 28500 29400 30600 35700 
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7.14. ábra: Szenesedési sor: atomarányok H/C vs. O/C 

 

 

7.15. ábra: Szénrétegek hozzáférhetősége 
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7.16. ábra: Földalatti szénbányászat 

 

7.17. ábra: Wiser modellje a szén szerkezetéről 
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7.18. ábra: Szénhasznosítási és feldolgozási eljárások 

A szenek a karbon és a hidrogén mellett más szervetlen anyagokat is tartalmaznak, amikből hamu lesz, 

illetve kén, nitrogén és oxigén tartalmú vegyületeket, amiket szintén ki kell vonni a termékekből. 

Továbbá szükség van a széncseppfolyósítás primer termékeinek feljavítására, hogy minőségük 

megfeleljen az üzemanyag szabványoknak [33]. 

A pirolízis során a szenet 400
o
C feletti hőmérsékleten átalakítják nemoxidáló atmoszférában gázokká, 

folyadékká és koksszá. Főtermék a koksz, a folyadék kihozatalt növelni lehet hidrogénnel és azzal, 

hogy az elpárologtatható komponenseket gyorsan meghigítják a szekunder reakciók elkerülésére. 

A közvetett cseppfolyósítás során a szenet oxigénnel és gőzzel reagáltatják nagy hőmérsékleten, így 

CO és H2 keletkezik (szintézis gáz), ez katalitikusan folyadéktermékké alakítható. A legismertebb 

folyamat a Fischer-Tropsch szintézis (Fe és Co tartalmú katalizátorok), amelyben gáz, folyadék és 

szilárd termékek keletkeznek. További folyamatok a metanol (Cu és Zn oxid tartalmú katalizátorok) 

szintézis és a dimetiléter előállítás. A direkt cseppfolyósítás a szenet nagy hőmérsékleten és nyomáson 

hidrogénnel vagy hidrogéndonor oldószerrel reagáltatjuk. Ez a folyamat katalitikus. A termékek 

lehetnek üzemanyagok, tüzelőolajok, benzin vagy vegyipari alapanyagok. 
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7.19. ábra: Primér és szekunder reakciók a szén pirolízise közben 

 

7.20. ábra: Az illékony anyag tartalom, a lágyuláspont és a bomlási pontok a szénre 
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7.21. ábra: Kokszoló részegységei: 

a) Tároló bunker; b) Dúsító; c) Őrlő; d) Töltő bunker; e) Töltő kocsi; f) Kokszoló kemence; g) Kitoló 

szerkezet; h) Hűtőtorony; i) Hűtőlejtő; j) rakodó 

 

7.22. ábra: Lurgi – Ruhrgas eljárás, oxidatív pirolízis folyamatábrája: 

a) Szállító reaktor és emelő; b) Szénelőkészítés; c) Tároló; d) Ciklon; e) Hőhasznosító; f) Mixer –

szenesítő; g) Surrantó; h) Ciklon; i) Kondenzátor 
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7.23. ábra: Fischer-Tropsch szintézis 

 

7.24. ábra: Fischer-Tropsch reaktorok típusai 
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7.5. táblázat: Termék szelektivitások a SASOL reaktorokban szén bázison 

Termék  LTFT SAS 

Metán 4 7 

C2-C4 olefinek 4 24 

C2-C4 paraffinok 4 6 

Benzin 18 36 

Közép párlatok 19 12 

Nehéz párlatok és viaszok 48 9 

Vízoldható oxigenátok 

fő komponensek etanol és ecetsav 

3 6 
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8. A SZERVES TECHNOLÓGIAI IPAR TECHNOLÓGIÁI 

A múlt század közepéig a szerves vegyipar elsődlegesen kőszén alapon működött, az alapmolekulákat 

a köszén lepárlásával állították elő. Napjainkra ennek az nyersanyagnak a jelentősége lényegesen 

lecsökkent és a kőolaj vált az iparág meghatározó fosszilis eredetű szén-forrásává, melynek finomítása 

során az egyes frakciókból különítik el azokat az alapvegyületeket, amelyre gyakorlatilag a teljes 

szintetikus köztitermék gyártmítás és az előállított végtermékek előállítása épül. A kőolja elsődleges 

felhasználási területe mellett a szeves vegyipar rohamos fejlődése is hozzájárult a kőolajkitermelés és 

finomítás volumenének drámai növekedéséhez. Megjegyzendő, hogy a kőolajfinomitást nem lehet 

abszolút értékben üzemanyagtermelésre és alapanyaggyártásra szétválasztani, ugyanis az integrált 

kőolajfinomítók a piaci igényekhez igazodva változtatják termékeloszlási profiljukat. A ...... ábrákon a 

teljesség igénye nélkül mutatjuk be az egyes intermedierek és egyes végtermékek kőolaj alapú 

előállítását. Érdekességként megjegyzendő, hogy a különböző gyógyszermolekulákban, például 

aszpirin, található benzolgyűrű ugyanúgy a kőolajból származik, mint a motorhajtóanyagok 

oktánszámnövelő alapanyagainak aromás alkotóeleme. 

Kőolaj Atmoszférikus desztilláció

Nyersbenzin frakció

1. Finomítói hidrogénezés

2. Vízgőzös bontás

Propilén Etilén

Polipropilén

Butiraldehid

Polietilén

Propanal

Fűtőgáz

C4-frakció Butadién Adiponitril

1,2-diklór-etán Vinil-klorid

PVC

Oxidáció

Acetaldehid Etilén-oxid

Etilén-glikol
Ecetsav-anhidrid Ecetsav

Propilén-oxid

Akrolein

Akrilsav

 

8.1. ábra: Kőolaj alapon előállított alifás intermedierek és végtermékek. 

Kőolaj Atmoszférikus desztilláció

Nyersbenzin frakció

1. Azeotróp és extraktív desztilláció

2. Folyadék-folyadék extrakció

Benzol

C8-aromások

Toluol

o-xilol m-xilol p-xilol
Diszproporcionálódás

 

 

8.2. ábra: Kőolaj alapon előállított aromás intermedierek és végtermékek 
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8.1. Alifás közti- és végtermékek előállítása 

A szerves kémiai ipar két legfontosabb alifás alapanyaga az etilén és a propilén (8.1. ábra). A modern 

petolkémiai üzemek ezekből a C2 és C3 építőegységekből vezetik le szinte a teljes termékpalettájukat. 

A következőkben néhány példa segítségével ismertetjük a legfontosabb alifás közti- és végtermékek 

előállítását. 

8.1.1. Etilén és propilén 

Az etilén, képlete: H
2
C=CH

2
, molekulatömege M

r
 28.52, a világ legnagyobb mennyiségben termelt 

petrolkémiai terméke, amelyet szinte kizárólag mint C2 épitőegységet alkalmaznak. Előállításák 

alapanyaga a finomítói nyersbenzin, amelyet alapanyagtól függően 500 – 850°C hőmérsékleten, rövid 

0.1 – 0.5 sec tartózkodási idő melett termikusan krakkolnak. A pirolízis kemence hőmérsékletének és 

nyomásának, valamint a szénhidrogénelegy tartózkodási idejének változtatásával a technológia 

könnyen igazítható az esetleges alapanyag minőségének változásához. Az alapanyagot és a – részben 

recirkuláltatott –  gőzt, előmelegítés után táplálják be a speciálisan kialakított pirolízis kemencébe, 

ahol a nyersbenzin magasabb szénatomszámú szénhidrogénjei gyökös mechanizmussal kisebb 

láncokra törnek szét.A reakciók főbb termékei, az etán, propán, propilén, butadiénben gazdag C4 

frakció, C6–C8 aromások, pirolízisbenzin és a fűtőolaj.  A reakcióegyenlet általános alakja a propán 

példáján bemutatva 

C
3
H

8
    a H

2
 + b CH

4
 + c C

2
H

4
 + d C

3
H

6
 + e C

4
H

8
 + f C

5+
 

ahol a, b, c, d, e, f a propán konverziójától függő empirikus értékek. 

 

A gyökös mechnaizmus a n-bután karakkolásán bemutatva: 

 

 Láncindítás 

   
 Láncfolytatódás 

 
 Lánczáródás 

 
Izomerizáció, magasabb szénatomszám esetén 

 
A keletkezett termékek eloszlása elsődlegesen a következő paraméterektől függ: 

 Tartózkodási idő: a mechanizmusból látható, hogy a rövid tartózkoádsi idő kedvez az elsődleges 

termékképződésnek, azaz az etilén és a propilén kialakulásának. 

 Nyomás: a mechanizmus alapján a magasabb szénatomszámú termékek képződése  

mólszámcsökkenéssel jár, tehát a nyomásnövelés  a másodlagos termékképződésnek kedvez. 

 Hőmérséklet:  az alacsonyabb hőmérséklet kedvez az oligomerizációs reakcióknak, tehát a 

pirolízist egy optimált hőmérsékleten kell végezni. 

Az etilén és propilén integrált előállítását a 8.3. ábra szemlélteti a Linde AG egyszerűsített 

folyamatábrája segítségével. A forró reakcióterméket egy hőcserélőbe vezetik, ahol a hőtartalmával 

nagynyomású gőzt állítanak elő, az elsődleges tisztítótornyokban leválasztják a melléktermékként 

keletkezett fűtőolajat és pirolízisbenzint, majd a gázt egy lúgos mosón átvezetve eltávolítják az oldott 

savtartalmát, majd egy adszorber segítségével megszárítják. A metán eltávolítása után a C2 és C3 
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termékeket  forráspontkülönbségük alapján választják szét. A technológia energiaszükséglete 1 kg 

eténre számítva meghaladja a 3500 kilokalóriát. Világszerte több mint 40 ilyen üzem működik, 

össztermelésük meghaladja a 15 millió tonnát, ami a világ etiléntermelésének (~25 millió tonna/év) 

60%-a. Az etilén elsődleges felhasználási területe a polimeripar. 

 

  

  

  
 

 

Kompresszor 

     
 

  

  
 

Szeparáció

Etán

Etilén

Nyersbenzin

Maradékolaj

Pirolízisbenzin

C4
+

Propán

Propilén

Pirolízis kemence

Adszorber

CO2 és H2S

kinyerés

 

8.3. ábra: Etén és propén előállítása. 

8.1.2. Acetaldehid 

Az acetaldehidet legnagyobb mennyiségben az etilén parciális oxidációjával állítják elő. Az első 

megfigyelések szerint (F. C. PHILLIPS, 1985), az etilén sztöchiometrikus reakcióban, átmenetifém-sók 

jelenlétében acetaldehiddé oxidálható. A laboratóriumi reakcióból az ipari eljárás kidolgozása a 

Wacker cég nevéhez fűződik. A technológia alapja egy réz-palládium redoxirendszer, amely a 

katalizátor regenerálásához a levegő oxigénjét használja fel. A bruttó reakció a következő: 

 
A részreakciók: 
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A reakciómechanizmus: 

 

Abban az esetben, ha oldószerként nem vizet, hanem más –OH csoport tartalmú vegyületet használunk, 

más fontos szerves kémiai intermedierek is előállíthatóak, az RCH=CHR' és RCH=CH2 típusú alkének 

oxidációjakor ketonok keletkeznek: 

8.1. táblázat: Wackeroxidációval előállítható fontosabb vegyületek 

szubsztrát termék szubsztrát termék 

etén acetaldehid buta-1,3-dién krotonaldehid 

propén aceton akrilonitril cianoacetaldehid 

but-2-én butanon allil-alkohol akrolein 

ciklopentén ciklopentanon 1-olefinek metil-ketonok 

 

A Wacker-oxidáció ipari megvalósítására két eljárás alkalmazható. Egyik a korábban kifejlesztett 

ún. egykörös technológia, amely 120-130°C hőmérsékleten és 0,3 MPa nyomáson reagáltatja az etént 

és az oxigént. A katalizátor regenerálását ugyanabban a műveleti egységben végzik. A reakció során 

felszabaduló hőt az acetaldehid kidesztillálására hasznosítják. A technológia hátránya, hogy nagy 

tisztaságú (99,9 térfogat %) etént igényel, ami jelentős költségnövekedést eredményez.  
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8.4. ábra: Az etilén Wacker-oxidációjának egylépcsős technológiája 

Újabb módszer a kétlépcsős eljárás, ahol a reakciót elkülönítve a regenerálástól, külön egységben, 

105-110°C hőmérsékleten, 1 MPa nyomáson vezetik. A módszer különlegessége, hogy a 

regeneráláshoz a levegő oxigéntartalmát hasznosítják, amely szinte teljesen elfogy, így a melléktermék 

nitrogén, ami tisztítva inert gázként tovább hasznosítható. 

 

8.5. ábra: Az etilén Wacker-oxidációjának egylépcsős technológiája 
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8.2. táblázat: Az egy- és kétkörös eljárás összehasonlítása 

Nyersanyag Egykörös eljárás Kétkörös eljárás 

Etilén ~99v/v% [kg] 670 670 

Oxigén [m
3
] 275 - 

Katalizátor: PdCl2 [g] 0.9 0.9 

                   CuCl2 + 2H2O [g] 150 150 

HCl (30% oldat) [kg] 4 15 

   

Hűtővíz (25°C), m
3
 200 220 

Hűtővíz (12°C), m
3
 - 12 

Üzemi vízfelhasználás), m
3
 6.0  

Ionmentes víz, m
3
 1.5 - 

Gőz, [tonna] 1.2 1.2 

Elektromos energia [kWh] 50 300* 

8.1.3. Etilén-oxid és etilén-glikol 

Az etilén-oxidot 1859-ben fedezte fel CHARLES ADOLPHE WURTZ (1817-1884). Kitüntetett szerepét a 

molekulában található oxigéngyűrűnek köszönheti, amely rendkívüli reakcióképessége miatt 

kulcsfontosságú intermedierré tette. Régebben etén alapon, ún. klórhidrines eljárással gyártották: 

CH2=CH2  +  Cl2  +  H2O  →  HO–CH2–CH2–Cl  +  HCl 

 

2 HO–CH2–CH2–Cl  +  Ca(OH)2  →  2 C2H4O  +  CaCl2  +  2 H2O 

Szintézise napjainkban szinte kizárólag az etén ezüstkatalizátor jelenlétében végrehajtott parciális 

oxidációval történik, ez teljesen klórmentes és az átalakítás atomszelektivitása 100%. 

 
A reakció exoterm, a felszabaduló reakcióhő 105 kJ/mol. Az ipari katalizátorok, a mellékreakciók 

(etén, etilén-oxid teljes oxidációja) visszaszorítása miatt rendszerint legfeljebb 15% ezüstöt 

tartalmaznak valamely hordozó felületén finoman eloszlatott réteg formájában. Az ezüst katalitikus 

aktivitása azon alapul, hogy a fém felületén képes aktiválni az először molekulárisan adszorbeálódott 

oxigént. A mechanizmus kulcslépése az alábbi ábrával szemléltethető: 

Ag Ag Ag

OO

O

C            C

H

H

H

H

+

C            C

O

H

H

H

H-

 

8.6. ábra: Oxigénaktiválás ezüst felületen 

Az ezüst katalizátorok aktivitásának és szelektivitásának szabályozási paraméterei az alábbiakban 

foglalható össze: 

− impregnálás módja, 

− Ag-sók redukciója, 

− a hordozó összetétele pl.: -Al2O3 hordozó alkalmazása, 

− a hordozó fizikai tulajdonságai (textúra...), 
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− kokatalizátorok és promotorok használata, 

A katalizátor szelektivitása oxidációs inhibítorokkal pl.: 1,2-diklór-etán növelhető. Néhány ppm 

koncentrációban történő alkalmazása esetén az Ag felület reverzibilisen mérgeződik. Az atomos O 

kemiszorpciója visszaszorul, ezáltal az etilén teljes oxidációja is csökken. A reakció 250-300°C 

hőmérsékleten és 1-2 MPa nyomáson játszódik le, az átalakításhoz több ezer csövet tartalmazó 

reaktort alkalmaznak. A nagykapacitású üzemek egyik legfontosabb feladata a felszabaduló tetemes 

reakcióhő elvezetése. A katalizátor túlhevülése az optimális ezüst eloszlás megváltoásához, ezáltal a 

katalizátor tönkremeneteléhez vezet. A biztonságos hőmérséklet-szabályozás érdekében az 

etilénkonverziót 10% alatti értéken tartják, ezzel behatárolják a maximális hőfejlődést. A techológia 

vázlatát a  8.7. ábra szemlélteti. Az el nem reagált etént első lépésben a terméktől, második lépésben a 

keletkezett szén-dioxidtól választják el, majd visszavezetik a reaktorba. Az etilén-oxidra, 70-80%-os 

eténkonverziónál az átlagos szelektivitás 8-10%-os. 

Etilén

Oxigén
Víz

Gőz

Szén-dioxid

Etilén-oxid

Reaktor

Szeparátor

Szeparátor

Hőcsrélő

 

8.7. ábra: Etilén-oxid katalitikus előállítása (az Union Carbide eljárása). 

A UCC és a Scientific Design (USA) álltal kidolgozott eljárások oxidálószerként levegőt 

alkalmaznak. A jelenlévő nitrogén azonban a recirkuláló gáztérfogat nagy részét elfoglalja és 

etilénveszteséget is okoz. Megoldásként egy második reaktor beiktatását próbálták. Ezen azonban 

magasabb hőmérsékleten kell átvezetni a reakcióelegyet, ez viszont az etilénkonverziót csökkenti. Az 

eljárás előnye azonban, hogy nincs szükség levegőbontó üzemre. A levegős eljárás hátrányainak 

kiküszöbölése miatt  napjainkban jellemzően tiszta oxigénes üzemeket működtetnek. Az oxigén 

előállításának beruházási és üzemeltetési többletköltsége ellenére az etilén-oxid gyártás önköltsége 

kisebb, mint a levegős eljárásoknál. 

8.1.4. Ecetsav és ecetsav-anhidrid 

Az ecetsav, az emberiség által legrégebben felhasznált karbonsav és a legfontosabb alifás 

intermedierek egyike. Régebben fermentációs úton, napjaikban katalitikus úton állítják elő, melyre 

több eljárást dolgoztak ki. A legelterjedtebbeket foglaljuk össze.  

8.3. táblázat: Technológiák ecetsav előállítására 

eljárás katalizátor T (°C) P (MPa) melléktermék 

acetaldehid 

oxidációja 

Mn- vagy Co-acetát  

 
50-60  0,11-0,15           - 

metanol 

karbonilezése 

Rh- vagy Ir-komplex 

 
180-220  3-40           - 

etén közvetlen 

oxidációja 
Pd (heteropolisav) 15 -160 8 

acetaldehid, 

CO2 

n-alkán (n=2-5) 

oxidációja 
Co- vagy Mn-acetát 150-230  5- 6 

hangyasav, 

propionsvav 
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Az acetaldehid katalitikus oxidációjának egyenlete: 

 
A reakciómechanizmus: 

 
 

A fenti reakcióban a perecetsav főtermék is lehet, ha az oxidációt enyhe körülméynek között 

esetleg katalizátor nélkül végzik Főként Japánban (Daicel) és az USA-ban (UCC) működnek ilyen 

perecetsavgyártó üzemek. A redoxkatalizátor funkciója egyrészt az acilgyök képzése és ezáltat az 

oxidáció iniciálása, másrészt a perecetsav szétesésének gyorsításával további acilgyökök képzése, ami 

láncelágazás révén további reakciógyorsítást eredményez. Ha az ecetsav a főtermék az oxidációt 

oxigénnel végzik 50-70°C hőmérsékleten, folytonos üzemben, saválló reaktorban. (ilyen pl.: a 

Hoechst-eljárás). Fontos, hogy a hőmérséklet lagalább 50°C legyen, mert így a peroxid bomlás 

megfelelő sebességű az oxidáció továbbviteléhez. Az oxidációs hő elvonása végett a reakcióelegyet 

egy hűtőrendszeren át recirkuláltatják. 

 

8.8. ábra: Az acetaldehid oxidációjának folyamatábrája 
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A modern technológiák közül kiemelkedő jelentőséggel bír a metanol ródiummal, vagy 

irídiummal történő homogén katalitikus karbonilezése. A bruttó reakciók a következők: 

 
A reakció mechanizmusa: 

 

8.9. ábra 

A reakciósebesség: v = k*[Rh]
1 
[ I ]

1 
[CO]

0 
[CH3]

0
 

 

8.10. ábra: Ecetsav termelési eljárásainak megoszlása. 

A technológia kifejlesztése az amerikai Monsanto cég nevéhez fűződik, az eljárás a szakirodalomba a 

„Monsanto-féle ecetsavszintézis‖ néven vonult be. A technológia egyszerűsített sémája a 8.11. ábrán 

látható. A reakció mellékterméke a metanol homologizálásából majd karbonileződéséből keletkező 

szerves savkeverék. 
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Reaktor

Metanol

Katalizátor
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8.11. ábra: Ródium-katalizált ecetsavszintézis egyszerűsített folyamata 

Az ecetsav-anhidridet a metil-acetát karbonilezésével gyártják: 

 + CO
CH3-COO-CH3

H3C C

O

O

CH3C

O  
A katalizátor ebben az esetben már összetettebb (króm-hexakarbonil/pikolin promotort tartalmazó 

ródiumsó), a termék 150-220°C hőmérsékleten 2,5-7,5 MPa nyomáson, majdnem 100%-os hozammal 

keletkezik. A reakció teljes mértékben a szintézisgázra (CO és H2 gáz 1:1 anyagmennyiség-arányú 

elegye) épül, amelyből első lépcsőben metanolt állítanak elő, majd ezt reagáltatják ecetsavval. Az 

egyensúlyi reakciót a víz folyamatos elvezetésével tolják el az észter képződésének irányába. 

8.1.5. Adiponitril 

Az adiponitril (adipinsav-dinitril; ADN) ipari előállítására négy különböző eljárást dolgoztak ki.  

1. Adipinsav dehidratáló aminálása folyadék-, vagy gázfázisban, diamid közbenső terméken át. 

2. Butadién indirekt hidrociánozása 1,4-diklórbut-2-én közbenső terméken keresztül. 

3. Butadién követlen hidrociánozása. 

4. Akrilonitril hidrodimerizálása elektrokémiai eljárással. Leglterjedtebb a DuPont cég által 

fejlesztett hidrociánozó technológia, amely az alábbi reakciókon alapszik: 

 

A hidrogén-cianid és a butadién, 120°C hőmérsékleten, katalizátor jelenlétében vezetett addíciós 

reakciójában először pentén-nitrilek (több izomer) és metilbutén-nitrilek keveréke keletkezik, amit 3- 

és 4-pentén-nitrillé izomerizálnak. A második lépésben az anti-Markovnyikov-szabályt követő 

hidrogén-cianid addícióval adiponitril keletkezik. A termék nagy nyomású (60-65 MPa) hidrogénezése 

során 130-135°C hőmérsékleten, kobalt-rézkatalizátor jelenlétében hexametilén-diamin keletkezik: 

 

NC–(CH2)4–CN  +  4H2  →  H2N–(CH2)6–NH2 

8.1.6. Butiraldehid 

A butiraldehid (n-butanal) az normális láncú aldehidek egyik legfontosabb képviselője. Előállítása 25-

30 MPa nyomáson és 140-180 °C hőmérsékleten, propénből hidroformilezéssel (oxoszintézis) történik, 

az alábbi reakció szerint: 
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Ipari szempontból fontos hidroformilező katalizátorok a kobalt és a ródium szén-monoxiddal és egyéb 

ligandumokkal (hidrogén, szén-monoxid és különböző foszfánok) alkotott komplexei. A 

hidroformilezés kulcsfontosságú homogén katalitikus átalakítás, mivel a képződő aldehidek számos 

további közti- és végtermék kiindulási vegyületei. 

 

8.4. táblázat: Kobaltalapú hidroformilező eljárások fontosabb paraméterei 

eljárás BASF ExxonMobil Shell 

termék aldehidek aldehidek alkoholok 

ligandum H, CO H, CO H, CO, P(
n
Bu)3 vagy PL3* 

hőmérséklet (°C) 150-180 175 150-190 

nyomás (MPa) 27-30  29-30  4-8  

katalizátor konc.  

(térfogat %) 

0,1-1 0,3  0,5-1  

alapanyag okt-1-én C3-C12 C7-C14 

CO/H2 1:1 1:1,16 0,5:1 

n/izo arány 4 nincs adat 7,3 

környezeti faktor 0,6 - 0,9 

* egyéb alkil-, vagy cikloalkil-foszfánok. Co/foszfán arány = 1:1 - 3:1 

 

homogén katalitikus átalakítás, mivel a képződő aldehidek számos további közti- és végtermék 

kiindulási vegyületei. 

Aldehidek

Diolok

AkroleinekAcetálokÉterek

Aldolok

Aminok Alkoholok Karbonsavak

Karbonsavak Alkoholok Aminok

Savaminok  

8.12. ábra: Aldehidből előállított fontosabb szerves termékek 

8.5. táblázat: Ródiumalapú hidroformilező eljárások fontosabb paraméterei. 

Eljárás  Ruhrchemie Ruhrchemie, Rhone-Poulenc  Union Carbide  

termék aldehidek aldehidek alkoholok 

ligandumok H, CO H, CO, P(C6H4-m-SO3Na)3 H, CO, P(C6H5)3 

hőmérséklet (°C) 100-140 60-120 85-90  

nyomás (MPa) 2-3  4-6  18-20  

katalizátor-

koncentráció  

0,01-0,0001  

térfogat % 
0,01-0,1 térfogat % 240-270 ppm 

alapanyag 1-oktén propén propén 

CO/H2 1:1 0,98-1,03 1:1,07 

vizes/szerves fázis egyfázisú 4-9 egyfázisú  

n/izo arány ~ 1 93:7-97:3 ~ 11 

környezeti faktor 0,04 - 0,1 
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8.13. ábra: Az ExxonMobil hidroformilező eljárásának egyszerűsített folyamata. 

A Ruhrchemie-Rhőne/Poluenc eljárás 

Reakció 

 

Folyamatábra 

 

8.14. ábra: Az Ruhrchemie-Rhone/Poulenc hidroformilező eljárásának egyszerűsített folyamata 

8.1.7. 1,2-diklóretán és vinil-klorid 

Vinil-kloridot napjainkban csaknem kizárólag 1,2-diklór-etán (DKE) termikus bontásával állítanak elő. 

A termolízis kiindulási anyagának előállítására két eljárást dolgoztak ki: 

− Klór addíciója etilénre 

− Etilén oxiklórozása hidrogén-kloriddal és oxigénnel, illetve levegővel. 

Az etilén addíciós klórozását legelterjedtebben folyadékfázisban (1,2-diklór-etánban) vezetik le 40-

70°C-on és 4-5bar nyomáson. Katalizátorként a reakcióközegben oldott FeCl3, CuCl2 vagy SbCl3 sókat 

alkalmaznak. A bruttó reakcióegyenlet: 
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A klóraddíció elektrofil mechanizmus szerint megy végbe, a katalizátor fokozza a klórmolekula 

polározottságát, elősegítve az elektrofil támadást. Az 1,2-diklór-etán szelektivitás meghaladhatja a 

98%-kot etilénre, illetve 99% klórra. Gázfázisú technológiák esetében a klórozást 90-130°C-on hajtják 

végre, amelyben gyökös mechanizmusú láncreakció vezet a termékképződéshez. 

Az etilén oxiklórozását gázfázisban vezetik le. Az etilént vízmentes HCl-el és levegővel, illetve 

oxigénnel 220-240°C-on és 2-4 bar nyomáson reagáltatják, miközben DKE és víz keletkezik: 

 

A katalizátor hordozóra vitt CuCl2, gyakran aktivátorokkal és stabilizátorokkal, mint pl.: ritkaföldfém-, 

és alkálifém-kloridok. Adott reakciókörülmények között klór nem keletkezik, hanem a CuCl2 a 

klórozó ágens, ami azután HCl-lel és oxigénnel reagálva oxikloridon át regenerálódik. Az 

etilénkonverzió csekély HCl és levegőfelesleg mellett gyakorlatilag kvantitatív.A reakciómechanizmus 

az alábbi részlépésekkel foglalható össze: 

 
A Goodrich, Dow és a Monsanto cégek elsőként vezették be,1964-ben az USA-ban, az oxiklórozó 

eljárást. Azóta számos nagy cég fejlesztett ki újabb – alapelvében azonos –  eljárásokat. A 

különbségek egyrészt a know-how-ban másrészt abban rejlenek, hogy milyen reaktorban és milyen 

technológia kiviteleésel oldják meg a felszabaduló reakcióhő elvezetését. A Monsanto és a Scientific 

Design és a Rhone-Poulenc fluidágyas, más cégek állóágyas reaktorokat alkalmaznak. A gázfázisú 

eljáráson kívül a Kellog által kifejleszett újabb eljárás szerint az etilént vizes sósavas CuCl2-oldatban 

170-185°C-on és 12-18bar nyomáson 7-25%-os konverzióval, 96%-os szelektivitással oxiklórozzák 

DKE-é. Ennek az eljárásnak az előnye a vizes sósavoldat alkalmazása és a reakcióhő elvezetése a víz 

elpárologtatása álltal. Ezzel azonban felmerül a forró vizes sósavoldat korróziós problémája. 

 

A vinil-klorid előállításának befejező lépése a  1,2-diklór-etán gázfázisú dehidroklórozása, az alábbi 

reakció szerint: 

 
A DKE bontását 500-600°C-on és 25-30bar nyomáson, tisztán termikusan, gyökös mechanizmusú 

reakcióval, valósítják meg. A mechanizmus az alábbi reakciók segítségével szemléltethető: 

 
Technológiai megvalósítás során hőálló nemesacél (Cr, Ni) csőreaktort használnak, amelyben a 

komponensek áramlási sebessége viszonylagosan nagy. A bomlás inicializálására kevés CCl4/et 

adagolnak a rendszerhez. Nagy jelentősége van a DKE tisztasági fokának (>99%), mivel mint egyes 

szennyezések mint gyökfogók inhibiálni képesek a bomlást.  
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Ismeretes a DKE katalitikus bontása is BaCl2 vagy ZnCl2 katalizátorok jelenlétében 300-400°C-on, 

azonban ezek a katalizátor rövid élettartama miatt nem terjedtek el. A műveletek során 50-60%-os 

DKE konverzió és 98%-os vinil-klorid szelektivitás érhető el. A termékelegyet hideg diklór-etánnal 

közvetlenül lehűtik, amikor is a HCl gázhalmazállapotban távozik. A vinil-kloridot desztillációval 

különítik el, az átalakulatlan diklór etánt recirkuláltatják. 

A korszerű vinil-klorid gyártó üzemek egyik jellemzője, a fentiekben tárgyalt részlépések 

integrációja (), amely messzemenően gazdaságos termelést tesz lehetővé. A felszabaduló klórt az 

etilén addíciós klórozására, a HCl-t pedig az etilén oxiklórozására hasznosítják. 

 

8.15. ábra: A vinil-klorid üzemek integrációja 

8.1.8. Akrilnitril 

Ipari jelentősége az 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor óriási volumenben használták termoplasztok, 

műszálak, műgyanták és elasztomerek előállítására. A butadiénnel alkotott kopolimerjét „Perbunan‖ 

műkaucsuk néven forgalmazták. Akrilnitrilt először a C3-váz kisebb alkotórészekből kiindulva 

szintézissel állították elő, napjainkban viszont tulnyomórészt propénből kiindulva ammonoxidációs 

eljárássall gyártanak. Ezzel az akrilnitril-gyártás a polipropilén után a második legfontosabb 

propénfelhasználóvá vált. Ammonoxidáció aktivált metilcsoport NH3 jelenlétében végzett katalitikus 

oxidatív átalakítás, amely a szubsztráton nitrilcsoport képződéséhez vezet.  

A propén esetében tehát akrilnitril keletkezik: 
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A reakció során a katalizátor felületén kemiszorbeálódott propén és NH3 két-két H atomot veszít, majd 

az így képződött C3H4- és NH-részecske reakciójával, valamint további H-vesztéssel akrilnitril 

keletkezik: 

 
Az atomos hidrogént a katalizátor kristályrácsában kötött oxigén oxidálja vízzé, majd a katalizátort a 

gázfázisban lévő oxigén reoxidálja. Az ammonoxidáció elvét egy Allied-szabadalomban már 1947-ben 

leírták. Hatékony és megfelelő szelektivitású katalizátort azonban először 1957-ben dolgoztak ki, a 

Distillers különösen a Standard Oil of Ohio (Sohio eljárás) fejlesztésének eredményeként. Ez utóbbi 

vezetett végül is 1960-ban az első ipari akrilnitril-üzem indításához. Jelenleg világviszonylatban az 

összes akrilnitril gyártó üzem legtöbbje ezzel az eljárással üzemel, melyek kapacitása átlagosan 180 

000 tonna / év. 

A Sohio eljárás katalizátorainak fejlesztése: 

− Bi2O3 * MoO3  

− UO2 * Sb2O3 (katalizátor 21 néven alkalmazzák), ezel a katalizátorral kevesebb mellétermék 

keletkezett 

− Bi2O3 * MoO3 + Fe adalékanyagok (katalizátor 41 néven alkalmazzák) 

− Katalizátor 49: eddíg még nem publikálét részletekkel. 

A Sohio-eljárás szerint sztöchiometrikus arányban vett propént és ammóniát vízgőz hozzáadásával 

fluidágyas katalitikus reaktorban kb. 450°C hőmérsékleten és 1.5bar  nyomáson csekély 

levegőfelesleggel reagáltatnak. A propén egy részének teljes elégése miatt a számítottnál több 

hőenergia szabadul fel. Ezt a reaktorba beépített függőlegesen beépített csőkígyóból álló hőcserélőben 

víz áramoltatásával vezetik el, és túlhevített vízgőz előállítására használják. A gáznemű reakcióelegy 

feldolgozása vizes mosással történik. Az inert komponensek kivételével az összes szerves 

reakciótermék vizes oldatba kerül. Az NH3 maradékát kénsavoldattal közönbösítik, hogy 

megakadályozzanak bázis álltal katalizált utóreakciókat, mint pl.: melléktermékként képződött HCN 

addiciót akrilnitrille. A pH helyes megválasztásával elérhető, hogy a keletkezett akrilnitril a vizes 

oldatban elgyantásodik. Az akrilnitrilt többfokozatú desztillációval nyerik ki, illetve tisztítják a 

műszálgyártásnál előírt 99% feletti tisztaságra. Melléktermékként 1 tonna akrilnitril mellett 30-40kg 

acetonitril és 140-180 kg HCN keletkezik 

8.1.9. -kaprolaktám 

Az -aminokapronsav ciklikus amidja ipari szempontból a legfontosabb laktám. Fő felhasználási 

területe a Nylon 6, azaz a Perlon előállítása. Ipari szintézisére több eljárást is kidolgoztak, azonban 

ezek mindegyikénél meglehetősen nagy mennyiségű melléktermék (pl.: ammónium-szulfát) keletkezik. 

Termelésük alapelve két nagy csoportra bontható. Legfontosabbak a ciklohexanon-oxim intermediert 

felhasználó eljárások, az egyéb szintézis utak száma lényegesen kisebb, ipari jelentőségre nem tettek 

szert. 
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A ciklohexanon-oximot alkalmazó eljárások első lépése a ciklohexánalapú oxim- szintézis, amelynek 

során a benzol hidrogénezésével előállított ciklohexánt, 0,8-15 MPa nyomáson és 125-165 °C 

hőmérsékleten, folyadékfázisban, levegővel ciklohexil-hidroperoxidon keresztül ciklohexanonná és 

ciklohexanollá oxidálják. Az alkalmazott katalizátor legtöbbször Mn-, vagy Co-acetát. A képződött 

termékeket desztillációval szétválasztják és a tiszta ciklohexanont a második lépésben hidroxil-

aminnal reagáltatva előállítják a ciklohexanon-oximot. A befejező lépés az oxim Beckmann-

átrendeződése, amely 85-90 °C között óleum jelenlétében játszódik le: 

+ H2 + O2
O OH+

O + NH2OH NOH

NOH NH

O

Beckmann-átrendeződés

 

A technológia mellékterméke nagymennyiségű ammónium-szulfát, amit főképp műtrágyaként 

értékesítenek. A reakció rendkívül exoterm, az átalakulás során felszabaduló hőből más üzemek 

számára hasznosítható fűtőgőzt állítanak elő. 

8.1.10. I-propil alkohol 

Az i-propanol (tivábbiakban IPA) első ipari méretekben történő előállítását a Standard Oil of New 

Jersey (USA) kezdte 1920-ban. Az eljárás a propén vizaddiciójára alpult. A propén hidratálását 

folyadékfázisban, kénsav segítségével valósították meg (BP, Shell). A reakció egy kénsav-félészetren 

keresztül vezet: 

 
Az ipari kivitelezésnek két változata ismretes: 

− Kétlépcsős eljárás: Az első reaktorban abszorbeáltatják a propént 94%-os kénsavban (p=10-

12bar, t=20°C), majd ezt átvezetve egy másik reaktorba hidrolizálják a keletkezett észtert. 

− Egylépcsős eljárás: 70%-os kénsav felhasználása mellett, 25-bar nyomáson, 60-65°C-on egy 

reaktorban vezetik a reakciót. Melléktermékként diizopropil-éter és aceton keletkezik. 

A keletkező kénsavat töményítés után újrahasznosították. 

Napjainkban azonban a kénsavas eljárást felváltották a – szintén propénre mint alapanyagra épülő – az 

egylépéses katalitikus eljárások folyadék-, gáz- vagy lecsurgó film fázisban. 

 
A technológiai megvalósítástól függően felasznált savas katalizátorrendszerek: 

− Savas ioncserélők, lecsurgó film: Háromfázisú rendszerben 130-160°C-on 80-100bar 

nyomáson vezetik a reakciót. A rögzített szilárd katalizátortöltet, melyen keresztül egyen- 

vagy ellenáramban vezetik a propánt (gáz) és a vizet (foly.). Nagy víz/propén arány 

alkalmazásával a propén oligomerizációja visszaszorítható.   

− Hordozóra felvitt heteropolisavak vagy ásványi savak, gázfázis: Nagy szelektivitás mellett 

vezet az IPA képződéséhez. Katalizátorok H3PO4/SiO2, vagy WO3*ZnO/SiO2: ICI 

nagynyomásó eljárása. Az IPA szelektivitás 97%, azonban az eljárások hátrány az alacsony 

(5-6%) konverzió és a magas beruházási költség. 
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− Vízben oldódó W-tartalmú heteropolisavak, folyadékfázis; Tokuyama-cég: sziliko-

wolframsav-katalizátorok, 200 bar nyomáson és ~300°C hőmérsékleten vezetett reakció. Az 

IPA szelektivitás 99% a konverzió kb. 70%. 

8.1.11. Aceton 

Az aceton a legegyszerűbb és mennyiségét tekintve a legfontosabb alifás keton. Legfontosabb 

előállítási módszerek: 

1. Propén közvetlen oxidációja  

A propén közvetlen oxidációját (WACKER-eljárás) Japánban (Kyowa Yuka) jelenleg is ezt a 

technológiát alkalmazzák. 

CH3CH=CH2 + 1/2O2  CH3COCH3 + CH3CH2CHO 

A reakció során aceton (92% szelektivitás) és propionaldehid (2-4%) keletkezik. A folyamat analóg az 

etilén acetaldehiddé való oxidációjával, melyet szintén WACKER-eljárással állítanak elő. A katalizátor 

oldat 0.045M PdCl2-t, 1.8M CuCl2-t és ecetsavat tartalmaz. A reakciót általában két szakaszban végzik. 

Az első szakaszban az oxidálószer a levegő, és a fémion +2 oxidációs állapotba kerül. A második 

szakaszban a levegőt eltávolítják és a rendszerhez propént adnak. A reakció 10-14bar nyomáson, 110-

120
°
C hőmérsékleten megy végbe. A propén konverziója magasabb, mint 99%. A propionaldehid 

mellett szén-dioxid és karbonilvegyületek klórozott származékai is keletkeznek. Az acetont és a 

melléktermékeket elpárologtatják a katalizátor oldatból, vagy frakcionált desztillációval választják el. 

2. Izopropanol dehidrogénezése 

Kereskedelmi szempontból fontos aceton előállítási folyamat az izopropil-alkohol katalitikus 

dehidrogénezése. A reakció endoterm (H=66.6kJ/mol).  

CH3CHOHCH3 + 66.6kJ/mol  CH3COCH3 + H2O 

A reakció egyensúlya a hőmérséklet emelésével az aceton irányába tolható el (325
°
C-on elvileg 97%-

os konverzió lehetséges). A leggyakrabban alkalmazott katalizátorokat és a hozzátartozó 

reakciókörülményeket a következő táblázat tartalmazza: 

8.6. táblázat: Katalizátorok aceton előállításához 

Vállalat Katalizátor Hőmérséklet 
0
C 

Nyomás 

kPa 

Konverzió 

% 

Szelektivitás 

% 

Hozam 

% 

Standard Oil ZnO/ZnO2 400 201-304 98.2 90.2 88.6 

Knapsack-Gr. CuO/Cr2O3 300 - 89.5 99.0 88.6 

Toyo - Rayon 
CuO/NaF/ 

SiO2 
300 

- 
93.4 100.0 93.4 

Engelhard In. 5% Pt/C 310 - - - 92.4 

Unises de Mell. CuO/Cr2O3/ 

SiO2 
220 

- 
75 98.2 73.7 

 

A dehidrogénezési eljárás egyik lehetséges változatában horzsakőre felvitt (7-8%) ZnO katalizátort 

alkalmaznak. Ebben a folyamatban a reakciót 380
°
C-on indítják el, és a ZnO regenerálás nélkül kb. 10 

napig használható. A regenerálás során a szerves szennyeződéseket kiégetik 2% oxigén – 98% 

nitrogén keverékével. Sárgaréz katalizátor esetében, az 500-1000 óráig alkalmazható. Ezután el kell 

távolítani a rendszerből és ásványi savakkal kell kezelni.  Ha 6-12%-os ZrO-t adnak a ZnO 

katalizátorhoz, és a reakció hőmérséklet nem túl nagy, akkor a keletkezett segédanyag min. 3 hónapig  

használható. A dehidrogénezést csőreaktorban végzik. A folymat két lépcsős, melynek során nagy 

konverzió érhető el.  Ha az első lépésben  csőreaktort  alkalmaznak, és a rekció-hőmérséklet 420-

550
0
C, akkor az alkohol 70%-a alakul át acetonná. A második lépésben állóágyas reaktort használnak 

és itt fejeződik be az átalakulás, mely kb.85%. Bár a gőzfázisú dehidrogénezési reakció szelektivitása 

nagy, van néhány melléktermék, melyet el kell távolítani a rendszerből. A forró eluensben: aceton, 

izopropil-alkohol és hidrogén található, de tartalmazhat propilént, polipropilént, propionaldehidet, 

acetaldehidet, mezitil-oxidot és más szénhidrogéneket. Ezt a terméket lehűtik és a kondenzálatlan 

gázokat vízzel mossák ki. Ezután frakcionált desztillációt végeznek és az aceton az oszlop tetején, míg 
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az izopropil-alkohol és víz keveréke az alján távozik. A desztilláció előtt maratást végeznek, hogy 

eltávolítsák a kevés aldehid szennyeződést, majd ha szükséges, újabb tisztitótornyot alkalmaznak. Egy 

másik frakcionáló oszlopban az izopropil-alkoholt kb. 88%-ra sürítik be és visszavezetik a reaktorba. 

8.2. Aromás alapanyagok, közti- és végtermékek 

Régebben az aromás alapanyagok (benzol, toluol és szubsztituált xilolszármazékok) előállítására 

kőszénalapú eljárásokat alkalmaztak, manapság azonban kizárólag kőolajból különítik el őket. A 

szeparációt megelőző reformálás lehet termikus, vagy katalitikus. amelyet a 8.16. ábraszerint 

desztillációs elválasztás követ. 

Nyersbenzin

Katalitikus
reformálás

Benzol Toluol

Etil-benzol

+
Xilolok

C
9

Nehéz

melléktermékek

Szeparátorok

+

 

8.16. ábra: A katalitikus reformálás főbb homológjainak szeparációs folyamata 

Katalitikus reformálás alapanyaga a paraffinbázisú, illetve nafténbázisú kőolaj desztillációjával nyert 

benzin. A technológia átlagos hőmérséklete 450-530 °C, az alkalmazott nyomástartomány 1-7 MPa. 

Katalizátora kétkomponensű fém (Platforming-eljárás-Pt, Rheniforming-Pt/Re bimetál) alumínium-

oxid/szilicium-oxid hordozón. A Platforming-eljárásra jellemző reakciókat, melyek az alábbi általános 

sémával írhatjuk le: 

− A paraffinok dehidrociklizációja 5-gyűrűs paraffinokká 

− Az 5-gyűrűs paraffinok izomerizációja 6-gyűrűs paraffinokká 

− A 6-gyűrűs paraffinok dehidrogénezése aromásokká 

 

A katalizátorok megjelölésével: 
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A n-pentán és n-heptán reakcióin bemutatva: 

 

Míg a reformált benzin közvetlenül alkalmas aromások kinyerésére, addíg a pirilízisbenzint előbb 

hidrogénezni kell, hogy megszabaduljanak a polimerizációra hajlamos mono- és 

diolefinkomponensektől. Ezzel együtt az eljárás során eltávolíthatóak a S-, N-, és O tartalmú 

vegyületek is.Az aromástartalmat és a megoszlást különböző tényezők befolyásolják pl.: 

alapanyagösszetétel, nyomás, hőmérésklet (pirolízis körülményei). A képződő elegy etilbenzolt és 

xilolokat tartalmaz, eljárások sorozatával dolgoznak fel.  

Etilbenzol

C
8

o-xilol

C
9+

Kristályosítás

p-xilol

m-xilol

Desztilláló tornyok  

8.17. ábra: BTX aromások elválasztása 

A p-xilol előállítására kidolgozott legújabb technológia, a toluol diszproporcionálódásán alapszik és 

meghatározott szerkezetű zeolitokat használ a termékek izolálásához. Az eljárás mentes a 

melléktermékektől! A technológia (8.18. ábra) lényege, hogy az egyes komponensek a zeolit 

meghatározott pórusmérete miatt különböző sebességgel diffundálnak annak belsejébe és vissza a 

környezetbe, ezáltal az egyensúlyi reakciók a benzol és a p-xilol képződésének irányába tolódnak el. 

CH3H3C

CH3

H3C

CH3

CH3

H3CH3C

+

> 104

1

> 104

> 104

1

Relatív
diffúziós
állandó

Relatív
diffúziós
állandó

 

8.18. ábra: Az ExxonMobil STDP (Selective Toluene Disproportionation Process) eljárásának elvi 

sémája. 
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8.2.1. Etil-benzol  

Az etil-benzolt elsősorban benzol alkilezésével állítják elő. Egyes országokban ezenkívül kisebb 

mennyiégben C8-aromásfrakciókból különítik el finomfrakcionálással. Az etilezésre ipari méretekben 

két különböző technológiai megoldást dolgoztak ki: 

− Etilezés folyadékfázisban Friedel-Crafts katalizátorokkal (AlCl3, BF3, FeCl3...) 

+      H2C = CH2

[kat.] CH2CH3

 

− Etilezés gázfázisban, hordozós H3PO4-katalizátor jelenlétében, vagy  

BF3/-Al2O3 katalizátorral (UOP) 

A folyadékfázisú etilezés hőmérséklete 85-95°C, a rendszert enyhe túlnyomás alatt működtetik. 

Katalizáror: A tulajdonképpeni katalitikusan aktív rendszer az AlCl3-ból HCl-ből és etil-benzolból 

képződő HAlCl4*nC6H5C2H5 összetételű addukt. A részleges katalizátorveszteséget folyamatos 

utánadagolással pótolják. 100 kg etil-benzolhoz kb. 1kg AlCl3 szükséges. 

Az alkilező toronyba alulról felfelé egy 0.6:1 mólarányú etilén-benzol keveréket vezetnek 

folyamatosan, miközben a katalizátort (leginkább AlCl3) szakaszosan adagolják a torony tetején. 

Egyidejűleg kevés etil-kloridot, mint promotort is adagolnak, ami az adott körülmények között reagál 

a benzollal és etil-benzol keletkezik. A közben felszbaduló sósav az AlCl3 mellett fejti ki katalitikus 

hatását. A benzolkonverziót 52-55%-ra korlátozzák. Ezáltal, valamint a nagy benzolfelesleg miatt 

előnyöseb befolyásolható a szelektivitás, ez esetben ugynis visszaszorul a túletilezési reakciók esélye. 

A többszörösen etilezett származékokat külön műveletben AlCl3 jelenlétében 200°C-on dezalkilezni is 

lehet, mielött a főreakcióba visszavezetnék. ilyen módon benzolra nézve 94-96%, illetve etilénre 96-

97%-os etil-benzol szelektivitás érhető el. Az AlCl3 jelenlétében végzett benzoletilezés egy újabb 

változatát dolgozta ki a Monsanto-Lummus: A klasszikus eljáráshoz képest csökkenett AlCl3-

koncentráció alkalmazásával 140-200°C-on és 3-10bar nyomáson egyfázisú rendszerben mintegy99%-

os szelektivitással sikerült végrehajtani az alkilezést. Emellett az AlCl3 felhasználás 0.25kg/100kg etil-

benzol értékre csökkent. egyetlen kontrollpontja a rendszernek, hogy az etilén adagolása mindíg 

pontosan történjen, az soha ne legyen feleslegben. Erre az eljárásra világszerte mintegy 3.1x10
6
 t/év 

gyártó kapacitást létesítettek. 

A benzol gázfázisú etilezése különösen az USA-ban terjedt el.Esszerint a benzolt hordozóra vitt 

savas katalizátor-mint pl.: Al2O3*SiO2 (Koppers) vagy H3PO4/SiO2 (UOP)-jelenlétében mintegy 

300°C-on és 40-65bar nyomáson reagáltatják etilénnel.A túletilezés elkerülése érdekében az 

etilén/benzol mólarányt 0.2:1 értékre kell állítani. Az itt alkalmazott katalizátor alkalmatlan a di- és 

trietil-származékok visszaalakítására.A Mobil-Badger-eljárás szerint a benzol etilezésére kristályos 

alunínium-szilikát katalizátort használnak, mósosított zeolit (ZSM5) formájában, 435-450°C-on és 14-

28-bar nyomáson. Ez a katalizátor már átalkilezésre is alkalmas, azonban 2-4 hónapos üzemeltetési idő 

elteltével regeneráltatni kell, ezért duplázott reaktort alkalmaznak. A UOP az ötvenes években 

dolgozta ki az ALKAR-eljárást, amely 290°C-on és 60-65bar nyomáson H3PO4/SiO2 helyett az 

átalkilezés és a dezalkilezés számára is aktív, nem korrozív BF3-at-katalizátort alkalmaz, kombinálva 

-Al2O3-katalizátorral. Teljes etilénkonverzióval 98-99%-os szelektivitás érhető el. Emellett óriási 

előnye az eljárásnek, hogy csekély mértékben szennyezőket (CO2, O2) tartalmzóetilén is 

felhasználható. 

8.2.2. Sztirol 

A sztirol előállítását napjainkban szinte kizárólag etil-benzol alapú eljárásokkal végzik. Régebben 

használatos eljárások  sztirol előállítására: 

− Az oldallánc klórozása, majd dehidroklórozás 

− Oxidáció acetofenonná, hidrogénezés, majd dehidratálás (UCC) 

Manapság szinte kizárólag katalitikus eljárásokat alkalmaznak: 

CH2 CH3

kat.
CH CH2 + H2
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Endoterm, heterogén-katalitikus, a H2 elimináció miatt magas hőmérsékletet igénylő reakció. Az 

eredeti (1931) sztirolkatalizátorok ZnO, Al2O3, és CaO tartalmú háromkomponensű katalizátorok 

voltak. A mult század közepén 1957-ben vezették be a mai napig használatos vas-oxid katalizátorokat, 

melyek mellé cégektől függően különböző promotorokat használnak (KOH, K2CO3). 

A katalizátort csőköteges reaktorban helyezik el, és a csöveket kivülről hevítik. Szintén cégektől 

függően alkalmazhatnak túlhevített vízgőzt (Dow) vagy  fűtőgázt (BASF). A katalizátor állóágyas 

reaktorban van elhelyezve. Az alkalmazott hőmérséklet mintegy 550-600°C, az etil-benzol konverzió 

pl.: a Shell eljárásban 60-65%, a sztirolszelektivitás 90% felett van. A polimerizáció részben  gyors 

hűtéssel részben alacsony etil-benzol koncentrációval (parciális nyomásával) tartják vissza. A parciális 

nyomást vízgőz befúvatással szabályozzák. 

8.2.3. Maleinsavanhidrid 

A 60-as évek kezdetéig a benzol volt az egyetlen kiindulási anyag a malainsavanhidrid (MSA) 

előállítására. A felhasználása iránti növekvő igények (poliésztergyanták, lakkipari termékek és 

intermedierek pl.: -butirolakton, 1,4-butándiol) hatására ujabb előállítási eljárásokat dolgoztak ki C4 

szénhidrogénekből kiindulva. Melléktermékként is keletkezik maleinsavanhidrid különböző aromás 

alapanyagok előállításakor pl.: naftalinból, vagy o-xilolból a ftálsavanhidrid (UCB, BASF); vagy 

toluolból benzoesav előállításakor. Az elterjedt ftálsavanhidrid gyártó üzemekben melyeknek 

termelése 80000tonna/év ftálsavanhidrod kb. 4000-5000 tonna nagytisztaságú maleinsavanhidridet 

lehet izolálni. 

A benzol-oxidáción alapuló eljárás V2O5-alapú katalizátort használ, MoO3-al, vagy H2PO4-el 

különbözőképpen módosítva. Az erősen exoterm reakciót egy körülbelül 13 000 csövet tartalmazó 5m 

külső átmérőjű csőköteges reaktorban külső hűtéssel hajtják végre. A reakcióhőt elvezetve 

nagynyomású gőz fejlesztésére hasznosítják. A benzolt levegővel elegyítve 2-5 bar nyomáson és 400-

450°C-on mintegy 0.1 sec. tartózkodási időt alkalmazva oxidálják maleinsavanhidriddé: 

+ 4.5 O2
O

O

O

+ 2CO2   + 2H2O H = -1875 kJ/mol

 
A termékáramot több hőcserélőn keresztül átvezetve hűtik, az utolsó hűtőben kondenzál az anhidrid kb 

60%-a ömledék formájában. A maradékot vizes mosással vonják ki maleinsavoldat formájában és egy 

dehidratáló kolonnában illetve filmbepárlóban alakítják át anhidriddé. A vízmentesítésre többek között 

azeotróp desztillációt is alkalmaznak. A benzolkonverzió eléri a 85-95%-ot, a szelektivitás erdetileg 

nem több mint 60-65%. Az újabb fejlesztése eredményeképp maximálisan 75%. Az elreagált benzol 

kb. Egynegyed része teljes oxidációt szenved, ami jelentősen megnöveli a hőfejlődést. 

8.2.4. Anilin 

Az anilin előállításának klasszikus kiindulási anyagai a nitrobenzol, de újabban egyre nagyobb 

arányban állítják elő klór-benzolból és fenolból is. A legnagyobb gyártó cég világviszonylatban a 

Bayer. 

Előállítása nitrobenzol redukciójával 

Az anilin előállításának legrégebbi módszere a nitrobenzol redukciója vasforgáccsal és vízzel, kevés 

HCl jelenlétében. Az eljárás életbenmaradásának oka, hogy a redukció során a képződő vas-oxid-

iszapból értékes vas-oxid-pigmenteket sikerült előállítani. Azonban a növekvő anilinkereslet időben 

felülmúlja a pigmentek iránti keresletet úgyhogy katalitikus hidrogénező eljárásokat, illetve más 

kiindulási anyagokat is bevontak az anilin előállításába. A nitrobenzol katalitikus, gázfázisú 

hidrogénezését állóágyas és fluidágyas reaktorban egyaránt alkalmazzák, az alábbi reakció szerint 

NO2 + 3H2

[kat.]
NH2 + 2H2O             H = -488 kJ/mol
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A Bayer  és az Allied cégek nikkel-szulfid katalizátort használnak állóágyas reaktorban 300-475°C-on. 

A hidrogénező katalizátorok aktiválása rézzel vagy krómmal, további különféle hordozól alkalmazása, 

vagy a katalizátor szulfidálása H2S-el vagy CS2-vel a cégek know-how-jához tartoznak. Az eljárással 

több mint 99%-os anilinszelektivitást érnek el. A katalizátort a kokszlerakódás miatt bizonyos 

időközönként regenerálni kell. A regenerálás 250-300°C-on történik, majd H2-el kezelve újra 

használható.A gázfázisú hidrogénezést fluidágyas katalizátoron pl.: a BASF, a Cyanamid és a Lonza 

alkalmazza. A BASF katalizátora: Cu-, Cr-, Ba-, és Zn-oxidokat tartalmaz SiO2 hordozón. A Cyanaid 

katalizátora: Cu/SiO2 A hidrogénezést 270-290°C-on és 1-5bar nyomáson végzik nagy 

hidrogénfelesleg jelenlétében. (Hidrogén:nitrobenzol = 9:1). A nagy reakcióhőt a fluidágyas reaktorba 

épített hűtőrendszerrel vezetik el. A katalizátorokat időröl időre levegővel regenerálják. 

 

A klór-benzolból történő gyártás során az ammonolízist 180-220°C és 60-75bar nyomáson végzik 

CuCl és NH4Cl (Niewland katalizátor) katalizátor jelenlétében az alábbi reakció szerint: 

Cl + 2 NH3 (aq)

[kat.]
NH2 + NH4Cl

 
A kétfázisú termékelegy szerves fázisából 91%-os szelektivitásal tudják az anilint izolálni.  

A fenol gázfázisú ammonolízise Halcon/Scientific Design eljárása szerint 425°C-on és 200bar 

nyomáson az alábbi rakcióval fenolból anilin állítható elő. 

OH + NH3

[kat.]
NH2 + H2O

 
Katalizátorként Al2O3*SiO2-t (zeolit formájában is), vagy Mg-, B-, Al-, és Ti-oxidok keverékét 

használják, esetleg további kokatalizátorokkal (mint pl.: Ce, V vagy W). Az újabb katalizátorok már 

regenerálás nélkül is működhetnek. 

Melléktermékként keletkezhetnek: 

N

H N
H  

Benzolból történő közvetlen előállítására egy új módszert dolgozott ki a DuPont. Esszerint 

cirkónium-oxidot és további promotorokat tartalmazó NiO/Ni-katalizátor jelenlétében benzol és NH3 

reakciójával 350°C-on és 300bar nyomáson 13%-os benzolkonverzióval 97%-os szelektivitással 

anilint lehet előállítani: 

[kat.]
NH2 + H2+ NH3

 
Mivel a felszabaduló hidrogén redukálja a katalizátort, azt oxidációval regenerálni kell. Az olcsó 

alapanyag ellenére a csekély konverzió és a katalizátor regenerálásának kényszere még hátráltatja az 

eljárás tömeges elterjedését. 

8.2.5. Fenol 

A fenol – mint az USA-ban és Nyugat-Európában a második legnagyobb mennyiségben előállított 

benzolszármazék – előállítására a benzoltermelés mintegy 20%-át használják fel. A szintetikus 

előállítási módszerek mellett fontos fenolforrás továbbá a kőszénlepárlás termékeként kapott kátrány 

és gázvíz, valamint a szénhidrogének hőbontásakor keletkező szennyvíz. A szintetikus fenolgyártás 

technológiái közül Legfontosabb a kumol-hidroperoxidos eljárás, amely fenol mellett az 

acetongyártásban is jelentős részesedéssel bír. 

A kumoleljárást – azaz a kumol-hidroperoxid protonkatalizált bontását fenollá és acetonná – 1944-

ben Hock fedezte fel. Napjainkban a fenolelőállítás az USA-ban és Európában 97%-ban, Japánban 

100%-ban ezzel az eljárással történik. 
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A technológiában a benzol propilezésével előállított kumolt levegő oxigénjével oxidálják kumol-

hidroperoxiddá.  Két kumolos eljárás ismeretes:  

− Hercules-féle eljárás 

− Allied-féle eljárás 

Mindkét eljárásnál reaktorsorokat használnak. Tiszta és recirkuláltatott kumolt táplálnak az első 

reaktorba, amelynek működéséhez 8-12%-os kumol-hidroperoxid koncentráció szükséges, lásd alábbi 

sebességi egyenlet: 

t

i*
p

2

k

]ROOH[k2
]RH[k

dt

]O[d



 

Minden reaktorban 4-8%-kal nő a koncentráció, végezetül az utolsóban eléri a 30-35%-kot. Minden 

reaktoron sűritett levegőt pumpálnak keresztül és a szerves gőzöket az oszlop tetején lefúvatják.  

A Hercules eljárásban a kumol oxidációja 620kPa nyomáson, 90-120
0
C-on, Na2CO3 puffer 

jelenlétében megy végbe. Ilyen körülmények között a reakcióidő 4-8 óra, és hidroperoxid moláris 

szelektivitása 90-94%. A felhasznált levegőt egy vízhűtéses kondenzációs oszlopon vezetik keresztül, 

hogy eltávolítsák a szerves gőzöket, majd a kondenzátumot visszavezetik a reaktorba. 

Az Allied eljárásban légköri nyomáson megy végbe az oxidáció. Sem puffert, sem promotort nem 

alkalmaznak, de nagy gondot fordítanak arra, hogy a lúgokkal való mosás, valamint a recirkuláltatás 

megfelelő mértékű legyen. A hőmérsékletet végig 80-100
0
C-on tartják, a reakcióidő 10-20 óra és a 

kumol-hidroperoxid moláris szelektivítása 92-96%. Az elhasznált levegőt elvezetik és a szerves 

gőzöket aktív szénen való adszorpcióval távolítják el. A megmaradt anyagot vizes NaOH-val mossák, 

majd visszavezetik az oxidáció helyére. A kumol oxidációja 116kJ/mol energiát szabadít fel; ennek 

egy részét a szerves gőzök kondenzáltatására fordítják, a maradékot hőcserélőn át elvezetik.  

Mindkét eljárásban a kumol-hidroperoxid több mint 80 m/m%-os, a bepárlás következtében. A 

Hercules folyamatban az oxidálószert a desztilláció előtt vízzel mossák, ezáltal eltávolítják az oxidáció 

közben hozzáadott puffert. 

A kumol-hidroperoxid bontása során katalitikus mennyiségű erős sav (Pl.: cc.H2SO4 ) 

jelenlétében a hidroperoxdot fenolra és acetonra bontják. A bontási folyamat ionos mechanizmus 

szerint játszódik le, kb.250 kJ/mol energia felszabadulása mellett. A reakció sebessége a hőmérséklet 

emelésével növelhető. A bomlás egy folyamatosan kevert reaktorban megy végbe, melyben a kumol-

hidroperoxid koncentrációját állandó alacsony értéken tartják. A felszabaduló hőből a reaktorban lévő 

kumol-hidroperoxid koncentrációt minden időpillanatban jó közelítéssel tudják becsülni. A fenolra és 

acetonra való bontás moláris szelektivítása magasabb, mint 99.5%, 40
0
C-nál alacsonyabb 

hőmérsékleten. A hőmérséklet emelésével több melléktermék (dimetil-fenil-metanol és acetofenon) 

keletkezik. A bomlás során keletkezett aceton tovább reagálhat. Ha a hasítás során az aceton 0.2-

0.5 %-ban van jelen, akkor hidroxi-aceton képződik. Ez a sav katalizálja a dimerizálódást, melynek 

során diaceton alkohol és mezitil-oxid jön létre. Az aceton konverziója ilyen feltételek mellett 0.1% 

alatt marad, de erős savak hatására ez növekedhet. Pl.: ha a kumol-hidroperoxid bontását refluxált 

acetonnal végezzük kénsavas gyantával katalizálva, akkor az aceton 1.7%-a alakul át. A kumol-

hidroperoxid bontása alatt a dimetil-fenil-metanol dehidratálása -metil-sztirént és más nemkívánt 

terméket eredményez. A Hercules eljárásban a kumol-hidroperoxid bomlása egy folyamatosan kevert 

üstben megy végbe, H2SO4 vagy más ásványi sav jelenlétében, amit aceton oldataként juttatunk be a 

reaktorba. A reakció során a hőmérsékletet 95
0
C alatt tartjuk azáltal, hogy 1kg kumol-hidroperoxidra 

2.8kg acetont refluxáltatunk. Az Allied eljárásban a bontás 75-90°C-on megy végbe, nyomásos, 

folytonosan kevert reaktorban. A hőmérsékletet hőcserélőkkel tartják állandó értéken, katalizátorként 

SO2-t alkalmaznak. A reakcót úgy tehetjük teljessé, hogy a reaktort 90-130°C-ra fűtik és az anyagok 
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tartózkodási idejét rövidítik. A folymat közepes körülmények között megy végbe 30-100ppm SO2 és 

0.8-1.5v/v% víz jelenlétében. 5% víz felett a kumol-hidroperoxid nem reagál el. 

A Herkules eljárásban az elbontott termékeket bázissal semlegesítik, majd szeparációs oszlopba 

töltik. Itt fenol, aceton, -metil-sztirén és kumol található; az acetont desztillációval távolítják el, az -

metil-sztirént a kumoltól való elválasztás nélkül hidrogénezik.   

Az Allied eljárásban a keveréket ioncserélő gyantával kezelik a savas katalizátor eltávolítása 

érdekében, majd desztillálják. A desztillációs oszlopból az aceton távozik először, amit még tovább 

tisztítanak. 

 

További fenoleőállítási technológiák: 

1. Benzoszulfonsav eljárás 

  

2. Toluol – benzoesavas eljárás 

 

3. Ciklohexán-oxidáció (Scientific Desing) 
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9. BIOTECHNOLÓGIAI IPAR 

A biológiai szervezetek ipari alkalmazása többezer éves múltra tekint vissza például az ókori 

Egyiptomban már ismerték a sörkészítést és szintén történelmi hagyományai vannak az egyes szeszes 

italok és sajtok gyártásának. Az évszázadokon keresztül alkalmazott módszerek mikrobiológiai 

eredetét azoban csak Pasteur bizonyította, megteremtve ezzel az ipari mikrobiológia tudományát. 

A biotechnológia a biokémiai, mikrobiológiai és vegyészmérnöki ismeretek integrált alkalmazása 

olyan eljárásokban amelyekben mikroorganizmusokat, növényi vagy állati szöveteket, vagy ezek 

részeit alkalmazzák a kívánt végtermék előállítása céljából.  Alkalmazási területeit az alábbiak szerint 

csoportosíthatjuk:  

− Gyógyszeripar: 

+ Antibiotikumok és vírus ellenes szerek szintézise, 

+ enzimek, aminosavak, vitaminok, peptidek és szteroidok előállítása 

− Élelmiszeripar 

+ Keményítők, cukrok gyártása, 

+ illat és színanyagok előállítása 

+ etanol, ecetsav, sör- és egyéb alkoholos italok előállítása 

− Mezőgazdaság: 

+ Állat- és növényegészségügy, 

+ takarmánykiegészítők, 

+ vitaminok, adalékanyagok, 

+ embriómanipuiláció (génsebészet) 

− Biometallurgia: 

+ Biológiai ásványfelhasználás pl.: meddő kőzetek hasznosítása, amelyek 

hagyományos módon nem dolgozhatók fel. 

A mikrobiológiai termelő ill. átalakító szervezetei a mikroorganizmusok, folyamatait pedig 

erjesztésnek, vagy idegen kifejezéssel fermentációnak nevezzük. Utóbbi tágabb értelemben a 

mikroorganizmusok optimális körülmények melletti tenyésztését és/vagy hasznos metabolitok 

előállítását jelenti. Az erjesztési iparok pl.: sörgyártás, kizárólag ilyen eljárással állítja elő a termékeit, 

de a szennyvíztisztításban alkalmazott biológiai tisztítási lépésben is erjesztéssel távolítják el a 

mikroorganizmusok által lebontható, a magas kémiai oxigénigényhez jelentősen hozzájáruló szerves 

molekulákat is. A gyógyszeriparban a bonyolult szerkezetű, sokszor több kiralitáscentrumot 

tartalmazó hatóanyagokat egyszerűbb fermentációval előállítani, mint a több, gyakran rossz 

kitermeléssel járó és sok mellékterméket eredményező szintetikus úton. 

A mikroorganizmusok közül ipari szinten a baktériumokat, a gombákat és az algákat alkalmazzák, 

azonban napjainkra a fejlett preparatív és géntechnológiának köszönhetően előre tervezett 

enzimrendszerekkel és biokatalizátorokkal is találkozhatunk. Ezek egítségével akár olyan fontos alap 

szerves molekulákat is elő tudunk állítani, amelyek jelenlegi kőolaj-alapú előállítása során erősen 

környezetszennyező melléktermékek keletkeznek. Ilyen eset például a Nylongyártás fontos 

intermedierjének, az adipinsavnak a gyártása, amelyben erősen üvegházhatásó dinitrogén-monooxid 

keletkezik [84]. Kutatások igazolták, hogy géntechnológiailag módosított E.Coli baktériumokkal 

megujuló nyersanyagból is előállíható [89]. 
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A mikroorganizmusok következő tulajdonságaiknak köszönhetően alkalmasak ipari termelésre: 

− Redkívül intenzív az anyagcseréjük, melynek köszönhetően nagy sebességgel képesek 

előállítani a számunkra hasznos molekulákat, 

− megfelelő körülmények mellett intenzíven szaporodnak, 

− gyorsan képesek alkalmazkodni a környezet (pH, hőmérséklet, oxigénkonkoncentráció) 

változásához, 

− gyakran mutálódnak, amely egyes folyamatokban jól hasznosítható. 

A mikroorganizmusok fontos jellemzője, hogy különböző oxigénkoncentráció mellett is életképesek 

lehetnek. A aerob mikroorganizmusokat csak oxigén jelenlétében maradnak életben, az anaerob 

mikroorganizmusokat éleműködéshez nem szükséges az oxigén, annak hiányában sem pusztulnak el. 

Sokuk mindkét kürölményt elviseli, azonban anyagcseréjükben az atmoszférától függően különbség 

mutatkozik. A legtöbb mikroorganizmus a saját maga életműködéseihez szükséges szerves 

vegyületeket csak meglévő szerves molekulák átalakításával tudja biztosítnai. Ezeket a szervezeteket 

heterotróf mikroorganizmusoknak nevezzük. Ismeretesen azonban olyan szervezetek, amelyek 

szervetlen vegyületekből pl.. szén-dioxid, víz és ásványi anyagok külső energia igénybevételével 

szerves anyagokat képesek előállítani. Ezeket a szervezeteket autotróf mikroorganizmusoknak 

nevezzük. 

A biotechnológiai átalakítások során ténylegesen biokatalízis játszódik le, amelynek előnyei, hogy 

legtöbbször vízben (nem szerves oldószerben), légköri nyomáson és szobahőmérsékleten játszódik le. 

Nem használ mérgező fémionokat, rákkeltő anyagokat, nincs veszélyes gáz kibocsátás vagy mérgező 

hulladék. Nagyobb a szelektivitás, segítségükkel királis vegyületek állíthatók elő, továbbá kikerüli a 

szintézisek során gyakorta használt védőcsoport stratégiákat. Hátrányai, hogy a reakció lassú lehet, az 

oldatnak lehet hogy kifejezetten hígnak kell lennie, az enzim drága, visszanyerése sokszor akadályba 

ütközik és túl gyorsan veszíthet aktivitásából (magasabb megemelt hőmérsékletnél, termék gátolhatja 

önmaga további képződését. 

9.1. A biokatalizátorok típusai 

A biotechnológiai ipar a mikroorganizmusokat, mint speciális „élő‖ katalizátorokat alkalmazza a 

célmolekula előállítására. Termodinamikai megközelítésből úgy kezelhetők mint a szervetlen, szerves 

vagy fémorganikus katalizátorok, azonban szerkezetükben, működésükben és kezelésükben már 

rendkívül különbözőek. A biotechnológiában alkalmazott katalizátoroknak két csoportját 

különböztetjük meg. 

Jól definiált, izolált, kristályos fehérjemolekulák, azaz enzimek, melyeket élő szervezettől 

függetlenül is alkalmazhatnak katalízisre. 

Elő szervezetek, azaz a fent tárgyalt mikroorganizmusok. Természetesen ezekben is a megfeleő 

enzimek végzik a technológiai szempontból fontos átalakításokat, ezáltal multi-enzim rendszereknek is 

nevezik őket. Ebben az esetben a végtermék mint anyagcseretermék jeleneik meg. 

9.1.1. Enzimek 

Az enzimek, fajlagos katalitikus aktivitású fehérjék. Elnevezésük történhet a szubsztrát alapján (pl.: 

Ureáz, Oxidáz), a katalizált reakció típusa alapján (pl.: Alkohol-dehidrogenáz) és triviális név alapján 

(pl.: Pepszin, Tripszin). A katalizált reakciók típusai alapján megkülönböztetésükre az alábbi 

osztályozási rendszert vezették be 

1. Oxidoreduktázok (elektron- és protonátviteli reakciói) 

2. Transzferázok (csoportátviteli reakciók pl.:foszfát) 
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3. Hidrolázok (hidrolizist katalizáló enzimek pl.: ureáz) 

4. Liázok (kettős kötésre történő addició katalízise) 

5. Izomerázok (molekulán belüli átrendezdés) 

6. Ligázok (ATP átmenet reakciói) 

Megkülönböztetett jellemzőjük a fajlagosság, amely alapján az alábbi csoportosítást tehetjük meg.  

− Szubsztrátfajlagosság, amely lehet  

+ Csoportfajlagosság, azaz kifejezetten egy csoport „kezelésére‖ alkalmasak, pl.: 

lipázok, glicerinészterek bontása (Az észter csoportot alakítja át de a zsirsav 

szénatomszámára már érzéketlen) 

 
+ Abszolút fajlagosság, azaz kifejezetten egy és csakis egy reakciót katalizálnak 

 
+ Sztereokémiai fajlagosság (optikai aktivitás – biológiai aktivitás). Az enzim 

képes megkülönböztetni a R illetve S izomereket. Ezen katalizátorok specifitása 

> 98% 

 
− Hatásfajlagosság, azaz csak az adott reakciót katalizálja és csak egy adot anyag keletkezik 

(tehát abszolút fajlagosság is fennáll): 

 
FAD: Flavin-adenin-dinukleotid, GOD: Glökóz-oxidáz 

Az enzimek specifitásának oka a fehérjeszerkezet, melybe beletartozik mind a primer-, a szekunder-, a 

tercier és a kvaterner-szerkezet. 

9.1.1.1. Az enzimreakciók mechanizmusa és kinetikája 

Az enzimreakciók magközelítése legegyszerűbben a zár-kulcs elmélettel szemléltethető. A reakciók az 

enzimek nagyon pontos szerkezettel jellemezhető helyén, az ún. aktív centrumokon játszódnak le, 

amelyhez a fenti csoportosítás alapján csak a megfelelő molekula, vagy molekularészlet kapcsolódni 

tud. 
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E E

S P

E (ES)* E + P

E

 

Az enzimkatalitikus reakció több lépésben játszódik le, a keletkező molekula több részreakció 

sorozatának eredeménye. 

 
 

ahol:  E – enzin 

  (ES)* – enzim-szubsztrát komplexszek 

  S – szubsztrátum 

  P – termék 

Az ureáz ezmim működési mechanizmusán bemutatva láthatjuk, hogy első lépsében a karbamid és a 

vízmlekulák megközelítik a pontos szerkezettel rendelkező aktív centrumot, melynek funkcionalitása 

úgy van kialakítva, hogy pont hat hidrogén és egy oxigén fogadására képes. A kapcsolat létrejöttével a 

régi kötések távolságai megnyúlnak, majd a kötések felbomlanak. Ezzel egyidőben már kezdenek 

kialakulni az új kötések, ami a végezetül a szén-dioxid és az ammónia képződéséhez vezet. Ezek a 

termékmolekulák már nem képsek koordinálni az aktív centrumhoz, tehát irreverzibilisen hagyják el 

az enzimet. 
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Az enzimreakciók mechanizmusát először 1913-ban MICHAELIS – MENTEN értelmezték. A kapott 

eredemnyek alapján az enzimreakciók sebességi összefüggését Michaleis-Menten kinetikának nevezik. 

A reakciók legfontosabb jellemzőit a következő pontokban foglalhatjuk össze. 

− Az enzimek csak a termodinamikailag lehetséges, szabadenergia csökkenéssel járó 

reakciókat katalizálnak. 

− Az enzimek a reakciók egyensúlyi állapotát nem változtatják meg, csak ezen állapot 

elérését siettetik. 

− Az enzimek fehérje természete teszi lehetővé a specifikus aktív centrumok kialakulását. 

Ebből következik a pH- és hőmérsékletérzékenység, ill. optimum is. 

Az általános reakcióegyenlet, melynek felírásánál feltételezzük, hogy a második lépés 

(termékképződési lépés) irreverzibilis és a teljes enzimkoncentráció állandó: 

 (Et) = (E) + (ES) (9.1) 

  (9.2) 
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ahol:  (Et): teljes enzimkoncentráció, 

  (E): szabad állapotban lévő enzimkoncentráció, 

  (ES): komplex formájában kötött enzimkoncentráció. 

 

Ekkor felírható négy differenciálegyenlet: 
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(9.3)
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A megoldáshoz bizonyos egyszerűsítő feltételeket alkalmazunk, ezek rendre: 

− k-2 sebességi állandó értéke elhanyagolható,  

− (ES) időben állandósul állapotban van, azaz d(ES)/dt=0, 

− A szubsztrátkoncentráció értéke jóval meghaladja az enzimkoncentráció értékét, 

azaz S >> E 

Ha a (3) egyenletbe behelyettesítjük a (1)-t és fenti feltételezések alkalmazzuk: 
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(9.7) 

ebből: 
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(9.8) 

Ahol Km az enzim-szubsztrát komplex állandósult állapotú disszociációs állandója, vagy 

másnéven Michaelis-Menten állandó. 

A (2) és a (7) egyenletet kombinálva megkapjuk a sebességre vonatkozó végeredményt: 

 )(

))((2

SK

SEk
v

m

t




 
(9.9) 

A fenti (8) egyenletet vizsgálva: 

o Feltételezve, hogy (S) >> Km esetben a nevezőben Km elhanyagolható, tehát: 

  v = k2(E) = vmax (9.10) 

azaz nagy szubsztrátkoncentráció esetén az enzim teljes mennyisége komplexben van, így  

a reakciósebesség maximális és a rendszer 0-ad rendű kinetikával jellemezhető. A (8) 

egyenlet ennek megfelelően:  
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)(max

SK

Sv
v

m 
  (9.11) 
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o Ha S = Km akkor  v = vmax / 2 

(Ez lehetőséget ad Km numerikus értékének meghatározásához) 

o Ha (S) << Km akkor a (9) egyenlet nevezőjében (S) elhanyagolható, így:

 

)(')(max SkS
K

v
v

m



               (9.12) 

A fenti három szempont figyelembevételével elkészíthető az enzimreakciók szubsztrátkoncentrá-

ció-függésének általános alakja: 

 

(S)

v

vmax/2

Telítési tartomány

0-ad rendű kinetika

Lineáris tartomány

elsőrendű kinetika

(S)=Km  
9.1. ábra Az enzimreakciók sebessége 

 

A (2) - (5) egyenletek alapján a rendszerben lévő komponensek koncentrációinak időbeli alakulása 

szerint a szubsztrátkoncentráció [S] folyamatos csökkenése mellett, a sebességi állandóval arányosan 

figyelhető meg a termékképződés [P]. A rendszerben található enzimek mennyisége [E] a reakció 

elején lecsökken és átalakul a reakció főodejében állandó koncentrációval jellemezhető enzim-

szubsztrát komplexszé [ES]. Ennek mennyisége csak a szubsztrátum alacsony koncentrációja mellett 

kezd csökkenni enzimképződés közben.  

 

t

[X]
[P]

[ES] [E]

[S]

 

9.2. ábra: Az enzimreakciók sebessége 

9.1.1.2. Enzimmodulációk és az enzimek működsést befolyásoló főbb tényezők 

Enzimmoduláció alatt különböző aktivációs (elősegítő, serkentő) és inhibiciós (gátló) 

mechanizmusokat értünk. Az inhibitorok kétféleképpen gátolhatják az enzimműködést. Első 

csoportjuk a kompetitív inhibitorok helyettesítik a szubsztrátumot az aktív centrumon, így az enzim 

inaktiválódik. 
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Modulátorok

Aktivátorok Inhibitorok

Kompetitív Nem kompetitív
 

 

9.3. ábra: Enzimmodulációk 

A molekula alakja „kísértetiesen‖ hasonlít a szubsztrátumra, megtéveszti az enzimet. Második 

csoportjuk a nem kompetitív inhibítorok nem az aktív centrumon, hanem a fehérje más részén, vagy 

annak szerkezetében fejtenek ki roncsoló hatást (a konformációt támadják), így az enzim-jelleg 

megszűnéséhez vezetnek. Ilyenek pl.: oxidálószerek, nehézfémek (a Cu, Hg pl.: a –S-H csoportokat 

támadja). Egy enzimen bemutatva: 

Enzimfehérje

Szubsztrátum Kompetitív inhibítor

Nem kompetitív inhibítor
 

9.4. ábra: Inhibiciós hatások 

A megfelelő enzimaktivitás gyakorlati megvalósításához jól definiált és pontosan szintentartott 

körülmények szükségesek. A legfontosabb környezeti tényezők, amelyek befolyásolják az 

enzimműködést: a hőmérséklet és a pH. A hőmérséklet függvényében az enzimaktivitás optimumot 

mutat. Magas hőmérsékleten a molekularezgések megváltoztatják a konformációt, megszűnik az 

enzimjelleg, alacsony hőmérsékleten pedig alacsony a reakciósebesség. 

T [K]

reakciósebesség
aktivitás

dezaktiválódás

 

9.5. ábra: Az enzimaktivitás hőmérsékletfüggése 

Az enzimreakcióknak lehetnek savas ill. bázikus résztvevői (pl.: aminosavak különböző oldallánccal). 

Az aktív centrum töltése miatt lehet érzékeny a fehérjemolekula pl.: a H-hidak miatt. A pH-ban már 
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egy egységnyi változás is megszüntetheti a biokatalizátor működsését. A legtöb enzim semleges pH-n 

működik optimálisan, bár vannak extrém kivételek pl.: pepszin a gyomorban. A hőmérséklethez 

hasonlóan a pH érték függvényében is optimumgörbét kapunk. 

pH~71 14

aktivitás

 

9.6. ábra: Az enzimaktivitás pH függése 

9.1.1.3. Enzimrögzítés 

Az enzimek, rendkívüli specifitásuknak köszönhetően drága katalizátorok, amelyek újrahasznosítása 

ill. visszaforgatása egy technológiában komoly költségvetési tényező. Az egyes mikroorganizmusokat 

alkalmazó technológiákban ez nem vasósítható meg, hiszen extracellulális termékképződés esetén 

sejtroncsolás szükséges a céltermék izolálásához. Preparált enzimek esetében azonban az 

újrafelhasználás kulcsfontosságú lehet. Erre a következő lehetőségek kínálkoznak. 

A vízoldható enzimek elválasztása esetén alkalmazható a fizikai rögzítés, melyben a biokatalitikus 

hatás megtartása mellett a fehérjét egy hordozóhoz kötik, ígí fizikailag elkülönítik az oldatból. A 

rögzítés lehetséges módjait az alábbiakban foglaljuk össze: 

− Keresztkötések létrehozása az enzimmolekulák között (polimerizáció), ezáltal enzimeket 

artalmazó töltetet lehet létrehozni. A módszer hátránya, hogy gyakran a konformáció 

megváltozásához, így az enzimaktivitás csökkenéséhez vezet. 

− Kovalens kötés kialakítása egy szilárd szemcse (szilikát, ioncserélő gyanta vagy 

molekulaszűrő). 

− Adszorpciós technika megvaósítása, azaz a fehérjén található poláris csoportok 

jelenlétének kihasználása. Leginkább időbeni stabilitást ad. 

− Ionos kölcsönhatás laapján történő enzimrögzítés 

− Gélbezárás, amely során az enzimet gélgyöngyökben izolálják. Ez bizonyos körülmények 

között folyadékként ill. szilárd anyagként jelenik meg, amely könnyű szeparálhatóságot 

biztosít. 

− Szemipermiábilis hártya mögé történő elkülönítés. Az enzim nem, de a termék és a 

szubsztrát átfér a hártyán. Ez a módszer csak térbeli stabilitást ad. 

A rögzítéssel elérhető, hogy folyamatos üzemű bioreaktorokat tudnak üzemeltetni, nő a fehérje 

stabilitása, hosszabb a biokatalizátor élettartama. Hátránya, hogy gyakran diffúziós gátlás lép fel, az 

enzim és a szubsztrátum nehezebben mozog, ami sebességmeghatározó is lehet, tovább drága 

eljárások.  

Általánosan hátrányként fogalmazható meg, hogy a rögzítés aktivitáscsökkenéssel jár, mely ok 

egyrészről az aktív centrum árnyékolása, másrészről adott rögzítés esetén a kötés pontosan az aktív 

centrumok alalkul ki. 
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Az aktiv centrum 

leárnyékolása
Inaktiválódás

Hordozó

E
E

Hordozó

Aktív centrum

vagy

 

9.7. ábra: Az enzimrögzítés hátrányai 

9.1.2. Mikroorganizmusok alkalmazása 

A fermentációs technikák alkalmazásánál mikroorganizmusok segítségével, melyekben természetesen 

enzimek katalizálnak, állítunk elő számunkra fontos anyagokat. Fontos megjegyezni, hogy ezek az élő 

katalizátorok nem kezelhetők izolált enzimként, élő szervezetkről van szó, amelyek működése és 

viselkedése eltér a fent tárgyalr enzimek működésétől. Működésük és aktivitásuk az ún. életgörbével 

jellemezhető, amely szakaszos fermentáció esetében az alábbiak szerint alakul. 

A B

C
D E

F
10

4

10
8

x

t
 

9.8. ábra  

ahol: x – sejtszám 

A – ún. lag periódus, azaz beoltás után az új környezethez történő alkalmazkodás 

periódusa 

B – Gyors növekedési szakasz 

C – Állandó növekedési, vagy logaritmukis szakasz, azaz a log-fázis 

D – Lassú növekedési szakasz 

E – Állandósult állapot, (szaporodás = pusztulás) 

F – Elhalási szakasz 

t – idő 

Az állandó növekedési szakasz (C) szakasz elérésével a sejtek adaptálódtak az új körülményekhez. A 

növekedés, ami a sejttömeg  megtöbszöröződését jelenti, az élesztőknél és a baktériumoknál a sejtek 

számának a generációs idő alatti megkétszereződésével, a gombáknál pedig a biomassza időegység 

alatti megkétszereződésével fejezhető ki. Ha a mikroorganizmusok számát logaritmikus skálán 

ábrázoljuk akkor ez közel egyenesnek tekinthető, innen ered a logaritmikus szakasz (log-fázis) 

elnevezés. Ha x a specifikus növekedési sebesség, t az idő és x a sejtszám akkor: 

 X
dt

dx
x  (9.13) 

Hasonlóan a Michaelis-Menten kinetikához: 



252    Kémiai technológia 

© Pátzay György, BME   www.tankonyvtar.hu 

 

?x

?max

S
 

9.9. ábra  
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 (9.14) 

  ahol: Ks : telítési állandó 

A szakaszos fermentáció lépései: 1. A sterilezett tápoldat beoltása mikrobatenyészettel, optimális 

fiziológiai körülmények között. 2. Levegő adaolása. 3. Egyéb szükséges anyagok pl.: habzásgátlók, 

sav-lúg stb. Adagolása, 4. Optimális körülmények további fenntartása. 

Rátáplálásos  fermentáció (feed-batch) esetén kezdetben nem az az összes mikroorganizmust tápláljuk 

be, hanem szakaszosan rátáplálunk. Ebben az esetben a paraméterek folyamatosan igazodnak a 

tápanyagtartalomhoz. Folyamatos fermentáció esetén a betáplálás és a termékelvétel időben 

folyamatos. 

Ipari mikrobiológiai műveletek kivitelezése 

A mikrobiológiai iparok végtermékeinek előállítása, történjen az enzimek vagy mikroorganizmusok 

alkalmazásával, a következő részlépések sororzatából áll: 

1. Oltótenyészet készítése: 

2. Tápoldat készítése 

3. Sterilezés 

4. Fermentáció levezetése 

5. Termékek elkülönítése 

6. Termékek további feldolgozása 

Oltótenyészet készítése során fokozatos méretnöveléssel érik el az üzemi fermentor legjobb 

kapacitásához szükséges mikroorganizmus mennyiséget. A külön tenyésztést sok esetben indokolja, 

hogy mikroorganizmusok megfelelő növekedéséhez más körülmények kellenek, mint amelyen a 

kívánt biokémiai reakció lejátszódik. Egy fermentációs folyamat lépései az oltótenyészet útját 

végigkísérve 
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Kémcső 

tenyészet

(10 ml)

Rázott lombikos 

tenyészet

(100 ml)

 

Labor fermentoros 

tenyészet

(10 l)

 

Inokulum fermentoros 

tenyészet

(2-3 m3)

 

Üzemi fermentor

(50-150 m3)

Intenzív 

levegőztetés

 

9.10. ábra  

A tápoldat készítése az alapanyagok előkészítéséből, oldásából, szükség szerint az oldat 

tisztításából és sterilezéséből, majd a fermentáció szempontjából kedvező paraméterek (koncentráció, 

pH, hőmérséklet) beállításából áll. 

Sterilezésre elvileg minden olyan behatás alkalmas, ami a mikrooragnizmusok pusztulását okozza, 

vagy távoltartja azokat. A sterilezési módszer kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a művelet 

után nem maradjon vissza olyan tényező, amely a hasznos mikroorganizmusokra káros hatással lenne, 

vagy elpusztítja azokat ill. a reaktor berendezéseibe kár tesz. A leggyakrabban alkalmazott sterilezési 

módok: 

− Az élő szervezetek elpusztítása, inaktiválása vegyszerrel, besugárzással, hőkezeléssel, 

− a sejtszerkezet szétroncsolása erős oxidálószerekkel, 

− minden élő szervezet eltávolítása fizikai módszerekkel. 

A folyamat lefutását az elhalási görbe jelzi, amely elsőrendű kinetika szerit alakul 

sejtszám aktuális-N sejtszám, kiindulásiN                                                                

idő- tállandó, elölési specifikus-k :ahol      
N

N
ln      

t0

0



 ktNNkkN
dt

dN t )( 0

 
A tápoldatok sterilezése történhet UV, X-ray,  besugárzással (bár ezeknek ipari jelentősége csekély), 

kémiai eljárásokkal, csírák mechanikus eltávolításával és gőz alkalmazásával (vegetatív sejtek és 

spórák pusztítása). A mikroorganimusokra a legnagyobb veszélyt a levegővel bekerülő 

szennyeződések jelentik, ezért ennek sterilitására különös figyelmet kell fordítani. A következő  

eljárásokat alkalmazzák:  

− Szűrés, besugárzás, hőkezelés 

− Régebben mélyszűrők (üveggyapot) 

− Ma: üvegszálbetétes szűrőpatronok 

Fermentációs laboratóriumok sterilezése fertőtlenítőszerek alkalmazása javallott (70%-os etil-alkohol 

oldat, formaldehid, 3%-os formalin, klórmész stb.)  folyamatos légszűrés mellett. A fermentációs 

reaktortartozékok sterilezése pedig túltelített gőzzel történik. 

A fermentáció levezetése a megfelelően előkészített bioeaktorban a sejtek működéséhez 

optimális körülmények fenntartásával történik. Ezt követően a kapott biomasszát fel kell dolgozni, 

attól a célterméket el kell különíteni. 

Termékelkülönítésen, vagy biotechnológiai feldolgozáson azokat a folyamatokat, eljárásokat, 

lépéseket értjük, amelyek a fermentációs oldatból a céltermék elkülönítéséhez vezetnek. A biokémiai 

reakciók után a fermentációs közeg feldolgozásának módja attól függ, hogy a végtermék a 

mikroorganizmuson kívüli folyadékfázisban található, azaz extracellulárisan (pl.: antibiotikumok, 

enzimek, poliszacharidok, aminosavak), vagy a hatóanyagot a mikroorganizmus test tartalmazza, azaz 

intracellulárisan (Proteinek génsebészeti úton előállított baktériumokkal, vitaminok (B12), szteroidok, 

élesztő).  
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Intracelluláris termékképződés esetén a sejtet ’’fel kell tárni’’, hogy a hatóanyag át tudjon oldódni 

a folyadékfázisba, majd a felszabadított hatóanyagot el kell választani a fermentlé főtömegétől. Ennek 

leggyakoribb módja egy megfelelő adszorbens alkalmazása. A fermentációs közegben azonban több 

olyan melléktermék (sejtmaradványok, anyagcsere melléktermékek stb.) található, amely a 

hatóanyaggal párhuzamosan megkötődik az adszorbens felületén csökkentve ezzel annak adszorpciós 

kapacitását, tehát szükség van az adszorbens regenerálása, amelynek során olyan anyagot vagy elegyet 

alkalmaznak, amely szelektíven deszorbeálja a felületről az aktív hatóanyagot és a különböző 

szennyeződéseket. A bioszeparációs műveletek során tehát az első lépés a sejt feltárása. A sejtek 

mechanikai szilárdságát a protein, lipopoliszacharid polimer és peptidoglycan rétegek biztosítják, a 

feltárás tulajdonképpen ezen rétegek roncsolását jelenti, amely történhet fizikai, kémiai-biológiai úton.  

Fizikai sejtfeltárási módszerek: Termikus kezelés során a fermentációs közeget 

hirtelen hőmérsékletváltozásnak vetik alá, amely során a cellák belső nyomása ugrásszerűen 

megnövekszik, és a sejtfal szétreped, fontos azonban, hogy ezen műveletek során az előállított 

hatóanyag nem szenvedhet kémiai átalakulást. Nyomásnövekedést előidézhetünk még 

ozmotikus folyamatokkal is, a sejtet tiszta vízbe helyezve fellép az ozmózisnyomás és ez 

eredményezi a sejtfal repedését. Mechanikai módszerek közül legelterjedtebb a nagynyomású 

(600-800 bar) folyadéksugár alkalmazása, melynek során a sejteket tartalmazó folyadékot 

nagy sebességgel sikfelületre lövik és a hirtelen ütközés okozza a sejtfal széttörését. A 

legmodernebb feltáró módszerek közé tartozik a sejtfal ultrahangos roncsolása. 

Kémiai, biológiai módszerek: A szervetlen lúgok heves reakciója során olyan 

átalakulások mennek végbe, amelyek lehetővé teszik az aktív hatóanyag kioldódását, azonban 

ügyelni kell arra, hogy a lúg a céltermékkel ne lépjen reakcióba. A hidrolízis történhet 

savakkal is, azonban itt nagyobb a hatóanyag roncsolódásának veszélye. Kíméletesebb 

feltárási módszer a detergensek alkalmazása. A felületaktív anyagok amfipatikus molekulái a 

Hardy-Harkins elvnek megfelelően mind a vízzel, mind a lipidekkel kölcsönhatásba lépnek és 

ezáltal oldhatóvá teszik azt. A sejtfalat szerves oldószerekkel is feltárhatjuk, bizonyos 

oldószerek kioldják a sejtfal lipid tartalmát, duzzasztják a sejtfalat, amely ennek hatására 

felrepedezik. A leghatékonyabb és legszelektívebb módszer azonban az enzimes feltárás, 

azonban az enzimek ára miatt csak kritikusabb esetekben alkalmazzák. 

 

Extracelluláris hatóanyagtartalom esetén a sejtek és egyéb szennyeződések, roncsolás után pedig a 

sejtmaradványok szeparációjára szűrési, centrifugálási műveleteket alkalmaznak. A szűrést 1-2m 

sejtméret alatt alkalmazzák, felette a centrifugálás gazdaságosabb. Az izolálás és termékdúsítás 

legfontosabb műveletei: ultraszűrés, mikroszűrés, lecsapás, adszorpció fluid rétegen, folyadék-

folyadék-szilárd extrakció, bepárlás és kristályosítás. Ezen műveletek közül a leglényegesebbek az 

adszorpció jelenségén alapuló kromastográfiás eljárások (adszorpciós-, gél-, affinitási-, királis 

kromatográfia), amely nemcsak az izolálás de a terméktisztítás műveletében is kitűnik. Tisztítási 

műveletek közül nagy jelentősége van az elektroforézis, a dialízis és az elektrodialízis módszerének is.  

A kromatográfiás műveletek során a szétválasztandó komponensek egy álló és egy mozgó fázis között 

oszlanak meg. Az elektroforézis során elektromos térben választják külön a folyadék elektromosan 

töltött részecskéket. Dialízis során olyan anyagokat választanak szét egymástól vagy kolloidoktól egy 

szemipermiábilis hártya segítségével, amelyek molekulasúlya jelentősen eltér egymástól. A dialízis a 

két oldott anyag relatív diffúziós sebességétől függ és ezért legelőnyösebben akkor alkalmazható, ha a 

kis molekulasúlyú oldott anyagot nagy molekulasúlyú anyagtól kívánnak elválasztani. Tökéletes 

elkülönítés csak akkor lehetséges, ha ez utóbbi anyagok molekulái túl nagyok ahhoz, hogy a membrán 

pórusain áthatoljanak. Az elektrodializist a vízben disszociált molekulák elválasztására alkalmazzák 

elektromos térben, de a szeparáció során membrán közbeiktatása is gyakori. 

9.2. Bioreaktorok 

A bioreaktorok olyan iparban alkalmazott, megfelelő geometriával rendelkező tartályok, amelyekben a 

kiindulási anyagokat mikrobákat, állati-, vagy növényi, sejteket ill. enzimeket alkalmazva biológiailag 

alakítjuk át megfelelő termékekké. A megfelelő termelékenység feltétele, hogy ezekben a tartélyokban 

az alkalmazott biológiai szervezet, vagy enzim számára biztositott legyen a megfelelő pH, hőmérséklet 

és oxigénkoncentráció. Használatuk során kiemelkedően fontos a megfelelő sterilitás biztosítása, 



9. Biotechnológiai ipar  255 

© Pátzay György, BME  www.tankonyvtar.hu 

melyet nemcsak a reaktorban, hanem annak működéséhez szükséges, gyakran bonyolult 

szerelvényezésekben is biztosítani kell. A biorektorok leggyakoribb alkatrészei és segédberendezési a 

reaktortartály és annak állványzata, hűtő ill. fűtőszerelvények, levegőztető rendszer, sterilező rendszer, 

keverőrendszer, szabályozó és vezérlőredszer, mikroorganizmusok előkészítő és adagoló rendszere 

valamint a termékelvételi rendszer. Ezen a szerelvények működtetése rendkivüli pontosságot követel a 

megfelelő reakciókörülmények és a sterilitás fenntartása érdekében. 

A biorektorok speciális többfázisú reaktorok, melyekben a szilárd fázis makroméretben van jelen. 

Másszóval, reaktorok rögzített biokatalizátorokkal. Ezel lehetnek: kevert tank, töltött oszlop, 

fluidizációs oszlop, membránszeparátorral kombinált reaktor. 

Az oxigénbevitel szempontjából megkülönböztetünk aerob és anaerob reaktorokat. Az aerob 

reaktoroknak négy főbb csoportba sorolhatjuk, asszerint, hogy a reaktorban az egyenletes 

oxigénkoncentráció biztosítása azaz a gázelosztás milyen módon történik. 

− Gázelosztás beépített mozgó alkatrészekkel 

   

   

1.

Turbina keverőmű

2.

Vezetőcsöves keverő

3.

Önfelszívó keverő

levegőelvezetés levegőelvezetés levegőelvezetés

levegőbevezetés levegőbevezetés

levegőbevezetés

 

9.11. ábra  

− Gázelosztás szivattyúkkal 

 

4.

Buborékoszlop

kényszerkörforgással

 

 

 

5.

Hajtósugárhurok

6.

Szabad sugaras szellőztető

levegőbevezetés

levegőbevezetés

levegőbevezetés
levegőelevezetés

levegőelevezetéslevegőelevezetés

 

9.12. ábra  

 

−  
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Gázelosztás a gáz előnyomásával 

7.

buborékoszlop
8.

Mammut-hurok reaktor

levegőbevezetés

9.

Airlift reaktor

levegőbevezetés

levegőbevezetés

levegőelvezetés levegőelvezetés levegőelvezetés

 

9.13. ábra  

Folyamatos gázfázis biztosítása: 

8.

Permetező hártyás reaktor

 

 

levegőbevezetés

levegőelvezetés

 

9.14. ábra  

9.3. A fermentációs technológiák főbb termékcsoportjai 

A fermentcátiós technológiák alkalmazása, mint ahogy a bevezetőben is említettük, a 

gyógyszergyártástól, a klasszikus vegyiparon át az élelmiszeiparig terjedhet. A fermentációval 

előállított főbb termékcsaládok csoportosítása: 

− Alkoholok (etanol, butanol, glicerin, alkoholos oldatok pl.: sör, whiskey). 

− Szerves savak (Ecetsav, citromsav, glukonsav, tejsav, …). 

− Aminosavak (Glu, Lys, Arg, Try, …). 

− Enzimek (Amilázok, katalázok, …). 

− Vitaminok (Bx, -karotin). 

− Antibiotikumok (penicillinek). 

− Szteroidok (fogamzásgátló intermedierek). 
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− Poliszacharidok. 

9.3.1. Szeszgyártás 

Alkoholtartalmú italokat ősidő óta készít az emberiség, de szeszgyártásról csak azóta beszélhetünk, 

mióta a desztillációt, vagy lepárlást felfedezték, vagyis a XII. század óta. Az eleinte desztillációval 

gyártott aqua ardens (égető víz), aqua vitae, spiritus vini azonban csupán vizes alkohololdatok voltak. 

Tömény szesz készítésére csak a XVIII. század végétől nyílt lehetőség. 

Világviszonylatban az etil-alkohol jelentős részét feremntációval állítják elő, melynek éves 

mennyisége meghaladja a 1.500.000 tonnát. A gyártás során felhasználnak minden olyan 

mezőgazdasági terméket (kukorica, burgonya, csicsóka, cukorrépa vagy gabonafélék), vagy 

mellékterméket (hulladék gyümölcs, fahulladék), amely a fenrmentációban alkalmazott sörélesztő 

(Saccharomysec cerevisiae) és borélesztő (Saccharomyces ellipsoideus) számára fogyasztható 

cukortartalommal rendelkezik. Átlagosan 1 tonna burgonyából 80 liter, rozsból és kukoricából 300, 

melaszból 250 és barackból 50 liter kb. 95%-os szesz állítható elő. 

A glükóz szerszes erjedésének mechanizmusát, az ún. EMBEN-MAYERHOF-PARNAS-féle 

mechanizmust az alábbi ábrán foglaltuk össze. 
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9.15. ábra  

A szeszes erjedés során azonban nem csak a fent jelölt molekulák képződhetnek, kis mennyiségben 

mindig keletkeznek melléktermékek pl.: glicerin, aldehidek, savak (tejsav, borostyánkősav), észterek 

és nagyobb szénatomszámú jellegzetes szagú alkoholok pl: butil- és amilalkohol. A szeszes erjesztés 

műveleteit az ... ábra foglaljuk össze. 
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Tápoldat készítés
?-amiláz, vagy elfolyósító enzim

Bevitel: csíráztatott árpa
Ca

2+

Elfolyósítás   60-80°C

Elcukrosítás

Anaerob fermentáció

30-35°C, pH=4,5-5,5

24-48óra, 48-72óra

(nyersanyagtól függően)

Szeparáció, sejtek elválasztása a 

fermentlétől

Desztilláció

Etanol

Sejtanyag

Levegőn tenyésztett 

aerob

előkultúra

(Az enzim működéséhez

szükséges)

 

9.16. ábra  

A tápoldat előkészítés (cefrézés) lépése attól függ, hogy az alapanyag erjeszthető cukrokat, vagy 

keményítőt tartalmaz. Erjeszthető cukortartalom esetén, olyan tápoldatot kell készíteni, melyben a 

cukor koncentrációja nem haladja meg a 14-18%-ot. Keményítő tartalmazó termények esetén több 

műveletet kell alkalmazni. A keményítőt nem izolálják, hanem  megfelelő előkészítés után egyeben 

használják fel tápoldat készítésre. Előnye, hogy olcsó, és a terménnyel hasznos plussz anyagok is 

jutnak  a tápoldatba. A burgonyát ill. a gabonaféléket ebben a lépésben gözölik, melynek hatására a 

sejtek elöbb duzzadnak, amjd felszakadnak. A következő cukrosítási lépést ún. cefrefőzőkádakban, 

vagy közvetlenül az erjesztőkádakban végzik. Az -amiláz, vagy -amiláz enzim által katalizált 

reakciót magában foglaló művelet kb. 40-50 percet vesz igénybe, 60-65°C-on játszódik le és 

eredményeként a keményítő 75-80%-a bomlik le maltózzá, 20-25%-a pedig dextrinekké. Minthogy az 

enzimek a fermentáció során is aktívak maradnak, a dektrinek tovább bomlanak maltózzá, (a cefre 

hőfoka ezért nem mehet 70°C fölé). A cukrosítás után a fermentáció hőmérsékletére hűtik a rendszert. 

A fermentációs lépés a mikroorganizmusok szempontjából három részből áll: szaporodás, 

etanoltermelés és utószakasz. Egyaránt ismeretes a szakaszos és a félfolyamatos erjesztés. Régebben 

nyitott fa-, vagy betonkádakban végezték, napjainkban acélból, vagy vörösrészből készített, több száz 

literes erjesztőtankokat használnak. Szakaszos erjesztésnél, hasonlóan a többi fermentációs 

technikához oltótörzset készítenek, majd ezzel oltják be a termelő fermentort. Félfolyamatos erjesztés 

esetén a cefrét „átvágják‖, azaz amikor a cefre főerjedésben van, akkor bizonyos mennyiségét egy 

következő fermentorba vezetik, és ezzel indítják meg az újabb adag cefre erjedését, egyidejűleg az 

első kádat pedig friss tápoldattal töltik fel. Három reaktor alkalmazásával a megvalósítható a 

folyamatos üzem, melyel időt és oltóanyagot takarítanak meg. 
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cefre bevezetés

oltótörzs injektálás

termék elvezetés

Inukulum 

fermentor

Termelő fermentor

gázelvezetés

gázelvezetés

 

9.17. ábra  

A mikroorganizmusok szempontjából fontos a kritikus alkoholtolerancia, azaz a „bacik sem szeretik a 

sok alkoholt‖ elven, folyamatosan ellenőrizni kell a főfermentor alkoholtartalmát. 5v/v%-nál leáll a 

mikrobák szaporodása, 10v/v%-nál pusztulás ami a termelés leállását eredményezi. A termelés 

befejező lépése a desztilláció, vagy szeszfőzés. A két lépésben végzett műveletben a kezdeti 6-8% 

alkoholtartalmú oldatot töményítik. Az elő és utópárlatot denaturált szesz készítésére használják, a 

kozmaolajat pedig oldószerként értékesítik vagy észterelőállítás alapanyagaként hasznosítják. A vizes 

etanol desztillációjakor max. 95,5 m/m%-os  alkohol állítható elő. További töményítés, az etanol-víz 

azeotróp elegy képződése miatt csak kombinált, vagy másnéven hibrid műveletek segítségével 

lehetséges. 

9.3.2. Sörgyártás 

A sör ókori eredetű, enyhén savanykás, magas szénsav és szárazanyagtartalmú alkoholos ital. 

Történalmi adatok alapján már az ókori egyiptomiak a Nílus-völgyében is készítettek söritalt. A mai 

Szudán területérőlszármazó régészeti leletek között olyan edényeket találtak, melyekben kimutatható 

volt sör maradványa. Ez az ókori üditő napjainkban azonban aligha lenne ízletes, ugyanis a mai sörök 

zamatához és ízvilágához közvetlenül hozzájáruló komló nélkül készült. A komló alkalmazására csak 

a XII. Században került sor, ami a mai sörökhöz már jelentősen hasonlító italt eredményezett. 

 A mai sörök átlagos összetétele 1,5 – 6 % etil-alkohol, 0,25 – 0,4 % aldott szén-dioxid, 3 – 10 % 

nem illó extrakt anyag (dextrinek, sók, cukrok, aminosavak, polipeptidek, fehérjék, szinező és 

zamatanagok). A magas szárazanyagtartalomnak köszönhetően jelentős a tápértéke. Egy átlagos sör 

1liter átlagos minőségű sör megfelel 150g kenyérnek (szénhidráttartalmat tekintve), 100g tejnek és 

25g húsnak (nitrogéntartalmat tekintve). 

Az 1516-os a bajor sörtisztasági törvény (Reinheitsgebot) szerint sörkészítéshez a következő négy 

alapanyag szükséges: maláta, komló, élesztő és víz. 

 A sörgyártás vázlatos menetét a 9.18. ábran foglaljuk össze. 
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Maláta készítése 

sörárpából

Őrlés

 Cukrosítás

Szűrés

Főzés

Víz

Komló

Erjesztés

Érlelés

Palackozás
 

9.18. ábra  

Első lépésben a malátagyártásban a csíráztatást megelőzően a kétsoros tavaszi árpát, azaz a sörárpát 

egy kúposan végződő berendezésben, az áztatókádakban 10-12°C hőmérsékleten, vízben, 2-3 napig 

áztatják, többszöri vízcsere (levegőztetés) mellett. A szemek 44-46% vizet vesznek fel, kiázik a 

kellemetlen izt adó csersavak nagyrésze és megindul a magok élettevékenysége.  

   A következő fázis a csíráztatás, ekkor 5-30°C közötti hőmérsékleten, az átlagosan 45% vizet 

tartalmazó szemek kicsíráznak és olyan enzimek keletkezése indul meg, melyeknek hatására a 

keményítőt tartalmazó sejtek közötti vázanyagok feloldódnak, megindul a tartalék tápanyagok 

lebontása és a sejtlégzés. A keletkező enzimek közül az amilázok (cukrosítás), a peptidázok és 

proteázok (fehérjehidrolízis) a legfontosabbak. A világossör gyártásnál a csíráztatás általában 6-8 

napig tart, ügyelni kell a enzimek keletkezésére, ugyanakkor arra is, hogy a szénhidráttartalom ne 

csökkenjen jelentősen (a szeszmalátánál csak az enzimtartalom a fontos). A megfelelő mértékig 

csiráztatott árpa a zöldmaláta, amely romlandó, így ezt szárítják és aszalják. Az aszalás célja a 

sörgyártás kívánalmainak megfelelő tulajdonságok (íz) kialakítása. A kicsírázott gabonát 40-45°C-on 

szárítják, majd magasab hőmérsékleten aszalják. Az aszalási hőmérésklet függ a malátí típusától: a 

pilseni típusú malátáknál 66-88 °C, a bécsi típusúnál 88-100 °C, a bajor típusúnál pedig 94-112 °C. Az 

aszalás során végbemenő enzimatikus folyamatok lévén íz és színezőanyagok keletkeznek. Az aszalt 

malátáról a megszáradt csírát forgó dobokban letördelik, szitálással eltávolítják, majd nagy tápértáke 

miatt takarmányozási céloka használják. A cukrosítási vagy cefrézési lépésben, amelyet sörfőzésnek is 

neveznek a megőrölt sörmalátát vízzel keverik és a kívánt enzimes folyamatok számára kedvező 

körülmények biztosításával, a malátában lévő keményítőt maltózzá és dextrinekké, a fehérjék egy 

részét pedig aminosavakká és polipeptidekké alakítják. A cefrézőkádban vízzel elkeverik a sörmalátát, 

ezt követően a cefre bizonyos részét átzsivattyúzzák cefrézőüstbe ahol felforralják, majd visszavezetik 

a törzscefréhez, és ezzel annak hőmérsékletét kb. 50°C-ra emelik. A cefrét ezen a hőmérsékleten állni 

hagyják, szaknyelven pihentetik (~1óra), majd a műveletet még kétszer ismétlik. Ily módon a cefre 

hőmérséklete a 2. lépcsőben 60-65°C-ra emelkedik,a 3. lépcsőben 70-75°C-ra. A cefrézés után a 

törkölyt a szűrőkádban leválasztják, majd takarmányozásra feldolgozzák. A komlófőzéshez a szűrőből 

a szürletet a főzőüstbe vezetik, majd átlagosan 100 liter sörre számolva 0,1-0,17 kg komlót adnak 

hozzá, ezután felfőzik. A főzés után kapjuk a sörlét. A gyártás következő lépése az erjesztés. A 

lehűtött és megzűrt lét a sörgyárak saját kultúrélesztőiket használják, melyek alkalmazkodtak a 

sörgyártás sajátos körülményeihez. Az erjesztés alacsonyabb hőfokon 5-15°C, lassan, gyakran nyitott 

kádakban végzik. A gyakran betonból készült kádakat paraffinszurok védőréteggel vonják be, azonban 

alkalmaznak aluminium, vas és zománcozott kádakat is. A sörgyáráts befejező lépése az érlelés. Az 

erjesztésből kikerült sör (fickó) kellemetlen ízű, zavaros folyadék, ezér hordókban nyomás alatt 1-2 

hónapon át, 0-3°C hőmérsékleten érlelik. Ilyen körülméynek között lassú utóerjedés játszódik le, a sör 
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kitisztul, kialakul végső állaga és telítődik szén-dioxiddal. A műveletet gyakran ászokolásnak is 

nevezik. A kész sör nyomás alatt szűrik majd hordókba, vagy üvegekbe palackozzák. 

A sörgyártás műveleteit az úgynevezett „főzőház‖-ban végzik, melynek berendezésit a 9.19 ábrán 

tünettük fel. 
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9.19. ábra  

9.3.3. Antibiotikumok és előállításuk 

Az antibiotikum elnevezés 1945-ben fogalmazódott meg WAKSMAN, számos antibiotikum 

(szteptomicin, aktinomicin…) felfedezője által: „Antibiotikum minden olyan kémiai anyag, melyet 

mikroorganizmusok termelnek és (minimális koncentrációban) gátolják más mikroorganizmusok 

növekedését, vagy elpusztítják azokat‖. Napjainkban egy tágabb definíció szerint antibiotikumnak 

tekintünk minden olyan anyagot, melyek élő organizmusok termékei (mikro- és makroorganizmusok, 

ill. prokarióták és eukarióták, beleértve tehát a magasabb rendű növényeket és az állati 

organizmusokat is), melyek biokémiai mechanizmuson keresztül gátolják (befolyásolják) más élő 

szervezetek (pl.: vírusok, ráksejtek, növények…) növekedését. Az utóbbi defínició értelmében tehát 

antibiotikumnak tekinthető minden minden természetes inhibitor. 

Az antibiotikumok kutatása közel 150 évre vezethető viszza, PASTERUR és kortársai már 

megfigyelték a különböző mikroorganizmusok – gombák és baktériumok – közötti kölcsönös 

gátlóhatását az ún. antagonizmus jelenségét. A leghíresebb felfedezés azonban 1928-ban történt, 

amikor FLEMING észrevette, hogy egy penészgomba (Penicillium notatum) baktériumölő hatással bír. 

 Ez a  felfedezés és a II. világháború miatt bekövetkező gyógyszerszükséglet vezetett a penicillin 

nagyipari fermentációs eljárásának kidolgozásához, és tette le a mai korszerű antibiotikum-gyártás 

alpjait. Napainkban a legfontosabb antibiotikumforrások, amelyekből a forgalmazott gyógyszerek 

hatóanyagait nyerik a sugárgombák (Actinomycetales rend, különös tekintettel a Streptimycesekre), 

mikroszkópikus gombák és a baktériumok. A három mikroorganizmus család „segítségével‖ előállított 

ismert antibiotikumok száma ~12 000, éves mennyiségük meghaladja a 60 000 tonnát. Azoknak a 

természetes antibiotikumoknak a száma, melyeket a gyógyászatban aktívan alkalmaznak (elsősorban 

mint baktérium-, gomba- és rákellenes szerek) körülbelül 100 körül mozog,  az igazi „nagy 

antibiotikumok‖ száma amelyek a bakteriális fertőzés ellen alkalmaznak csupán 10-15-re tehető. 

Napjainkban egy új antibiotikum bevezetése körülbelül 10 évi kutatómunkába és 50-100 millió euróba 

kerül. Az antibiotikumok csoportosítását a termelő organizmus típusa szerint a 9.1 táblázatban a 

félszintetikus antibiotikum család típusa szerint a 9.2 táblázatban táblázatban foglaltuk össze. 
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9.1. táblázat: Az antibiotikumok csoportosítása a termelő organizmusok szerint 

Termelő organizmus típusa Ismert antibiotikumok száma 

Sugárgomba 

Mikroszkópikus gomba 

Baktérium 

5 500 

1 500 

1000 

Alga 

Zuzmó 

Növény (magasabb rendű) 

Állati szervezetek 

300 

100 

3 000 

1 000 

Összesen 12 400 

9.2. táblázat: Félszintetikus antibiotikum család 

Antibiotikum család Közelítő szám 

Cefalosporinok 

Penicillinek 

Egyéb -laktámok 

Aminoglikozidok 

Tetraciklinek 

Makrolidok 

Anzamicinek 

Antraciklinek 

Peptidek 

Kloramfenikolok 

Egyéb antibiotikumok összesen 

40 000 

30 000 

7 000 

4 000 

3 000 

2 500 

1 500 

1 000 

1 000 

800 

3 000 

 

Az antibiotikumok előállíátsa a mikrobiológiai ipar legfontosabb területe. A szintetikusan előállított 

kloramfenikolt (chlorochid) kivéve mind aerob feremntációval termelődik. 
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