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BEVEZETÉS A SZERVES VEGYIPARI TECHNOLÓGIÁK C.
TANANYAGHOZ

A szerves kémia első szintézissel előállított molekulája az oxálsav volt (Wöhler 1824) és már 1950ben az előállított molekulák száma meghaladta a fél milliót. Az első vegyületeket kezdetben a kis
molekulasúly jellemezte főképpen oldószereket, benzol származékokat gyártottak. Ezeknél
bonyolultabb vegyületek ipari előállítása először a textilszínezékek, majd nem sokkal később a
gyógyszerek gyártása során indult meg.
Szerves kémiai vegyipari technológiákról az 1800-as évek közepétől beszélhetünk, de ugrásszerű
fejlődés az 1900-as évek elején következett be, és azóta töretlen. Természetesen a vegyiparban
nélkülözhetetlen műszerek és egyre bonyolultabb készülékek ipari gyártása is ez idő tájra tehető. A
szerves vegyipari létesítmények kialakítása, üzemeltetése számos biztonsági, környezetvédelmi,
egészségvédelmi és munkavédelmi előírással is szembekerült.
A szerves vegyipar eljárásait igen nagy, rendkívül körültekintő laboratóriumi kísérleti munka,
mindenképpen több és különböző méretnövelési kísérletek sorozata előzi meg, melyek során a
berendezések, a készülékek kiválasztása is gyakran változhat. Ezeknek a technológia kifejlesztésére
irányuló munkák végén a tervezett kapacitású gyártás készülékeinek, kémiai műveleteinek a pontos
részletes leírásával gyártástechnológiai leírás készül, aminek az alapján történik a gyártás. A
gyártástechnológiai leírás a kémiai, a műveleti, a készülékek leírása mellett a környezetvédelmi, vagy
biztonságvédelmi előírásokat tartalmazza kiegészítve a gyártástechnológiával kapcsolatos
modernanalitikai vizsgálatok leírásával.
A meglévő és alkalmazott technológián bármilyen változtatás, akárcsak újabb méretnövelés, vagy
technológia transzfer, üzemen, országon belül, vagy más országba történő áttelepítés során bevezetésre
kerülő újabb technológia természetesen immár a legkülönbözőbb újabb kísérletek sorát indítja el, míg
a változások alapján az új gyártástechnológia kialakul.
A jegyzet keretei, az előadások ideje nem teszi lehetővé egy-egy ilyen részletes technológia
bemutatását, de a fontos vegyületcsaládok, szerves kémiára épülő iparágak jellegzetes vegyületeit,
folyamatait és technológiáit, minden esetben a legfontosabb, a legjellegzetesebb kémiai lépések,
műveletek, a gyártástechnológia jellemző paramétereit, készülékeit, adott esetben intermedier sorát
bemutatjuk. A jegyzett jelenlegi, vagy korábbi gyártástechnológiák ilyen jellegű bemutatását célozza,
azt hangsúlyozva, hogy egy-egy általunk bemutatott technológia természetesen változtatható, de az
már egy másik technológia lesz. Az ipari szerves kémiát, a szerves kémia ipari alkalmazásait a
legkülönbözőbb enciklopédiák, kézikönyvek és monográfiák egyre szélesebb körben tárgyalják, de a
jegyzetben összefoglalt bevezető ismeretek nélkül igen nehéz lenne eligazodni bennük.
A jegyzet 9 fejezetből áll, utal a szerves vegyipar eszköztárára, kiemeli a környezetbarát kémia és
a technológia kívánatos kapcsolatát, ismerteti a jellegzetes alapanyagok (kísméretű szerves molekulák)
felhasználását, bevezet az egyre fontosabb tenzidek ismeretébe, néhány fontos növényvédőszer
csoportot mutat be, felsorol több alapvető gyógyszerhatóanyag előállítási technológiát, bevezet a
textilipar, a cellulóz és a papírgyártás alapismereteibe, végül a műanyagipar alapvető ismereteibe ad
betekintést.
Jegyzetünk tehát – a teljesség igénye nélkül - röviden tárgyalja a gyakorlatban alkalmazott
reakcióutakat, egyes technológiai megoldások problémáit, esetleg hiányosságait. Környezetvédelmi
megoldásokra utal, vagy ilyen megoldásokat ismertet. Adott esetben kitér a technológiák és a
szabadalmak szükségszerű összefüggésére.
Úgy véljük, a jegyzet hasznos segítséget nyújt a pályakezdő szakemberek ipari szemléletének
megalapozásához.
A szerzők
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A SZERVES VEGYIPAR ESZKÖZTÁRA

A vegyipar „lombikjai” a különféle reaktorok. A legalapvetőbb ilyen berendezések a kevert
tartályreaktorok (vagy duplikátorok), amelyek keverővel ellátott dupla falú edények (2.1. ábra). [1]
Szokásos méretük néhány m3-től néhány 100 m3-ig terjedhet. A keverő fajtáját (anker-, propeller- vagy
centrifugálkeverő, stb.) a reakcióelegy heterogenitásának és viszkozitásának megfelelően kell
megválasztani. A fordulatszámot pedig a megfelelő fázisérintkeztetés és hőátadás szabja meg. Az
optimálisnál nagyobb fordulatszámon való járatás indokolatlan többletköltséget eredményez (lásd a
keverő fordulatszáma és teljesítményfelvétele közötti összefüggést). A duplikált falú edény lehetővé
teszi – az adagolás alatti – hűtést, ill. a – reakció lanyhulása után az utóreagáltatás céljából való –
melegítést/forralást. A központi ellátóból érkező hűtő- és fűtőközeg betáplálását (és áramának
nagyságát) megfelelő csapok (szelepek) segítségével lehet megoldani. További szerelvények a
különféle adagolótartályok, az adagolónyílás, a hűtő, a hőmérő és a leeresztő szelep. Gázreagens
esetén alkalmas gázbevezetőről is gondoskodni kell. A szelepek megfelelő beállításával el lehet érni,
hogy a berendezés reflux- vagy bepárló üzemmódban működjön. Előbbi esetben a lekondenzált
oldószer – egy hattyúnyakon keresztül – visszafolyik, míg az utóbbi esetben a szedőben gyűlik. A
reaktorok leginkább zománc- vagy saválló acél bélésűek lehetnek.
A kevert tartályreaktorok fix célkészülékként vagy sokcélú reaktorként működhetnek. Utóbbi
esetben a szerelvények variálásával az aktuális igényekhez igazítható a felszerelés.
A keverős duplikátor szakaszos vagy folyamatos üzemmódban működhet. Utóbbi esetben
folytonos betáplálás és elvétel is van. Az üzemmódot egyrészt a reakció sebessége, másrészt a
szükséges volumen szabja meg.
Az iparban gyakran alkalmaznak tartályreaktorokat. Kiválóan alkalmasak – többek között
szulfonálások, nitrálások, acilezések és észteresítések – gázbevezető alkalmazásával klórozások és
oxidációk lefolytatására.

2.1. ábra: Tartályreaktor
A második legfontosabb reaktortípus a csőköteges reaktor, amely párhuzamosan elhelyezkedő
vékony (2–5 cm átmérőjű) és hosszú (6–12 m) csövekből áll. A reakcióelegyet a reaktor egyik végén
táplálják be, ami a csövekben végighaladván távozik a berendezésből (2.2. ábra). [2] A csőköteges
reaktor gáz – gőz vagy folyadékfázisú reakciók megvalósítását teszi lehetővé. A legtöbb esetben a
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csövekbe tett katalizátor a szilárd komponens. Az exoterm reakciók kézben tarthatósága teszi
szükségessé azt, hogy a reaktorcsövek vékonyak legyenek. A csövek között áramló fluidummal lehet
elvonni a reakcióhőt. A reaktorcsövek legterheltebb helyén („hot spot”) kisebb katalizátorkoncentrációval
lehet biztosítani, hogy a hőmérséklet ne emelkedjen meg. Olyan esetek is ismeretesek, amikor a
reakció beindításához fűtés kell (ami elektromos úton, gőzzel vagy a csövek között áramoltatott
folyadékkal biztosítható), de a beindulás után a reakció önfenntartóvá válhat, tehát a fűtés megszüntethető.
Tipikusan gőz – gáz – szilárd fázisú oxidációkat valósítanak meg csőköteges reaktorokban, melyek
folyamatos működésűek.

2.2. ábra: Csőköteges reaktor
Gőz – gáz – szilárd fázisú reakciók tipikus megvalósítási formája a fluidizációs reaktorban való
kivitelezés (2.3. ábra). [3] Ilyenkor a gáz – gőz komponensek a lebegésben tartott (fluidizált katalizátorszemcsék felületén reagálnak egymással. A fő előny a jó keveredés, a jó hőátadás (egyenletes
hőmérséklet) és a kicsi beruházási költségigény. Természetesen a működés itt is folytonos, időnként
azonban regenerálni kell az elszennyeződött katalizátorszemcséket.
Oxidációknál, redukcióknál és különféle halogénezéseknél alkalmaznak fluidizációs rektort. Olyan
is előfordul (pl. a metán klórozásánál), hogy csupán inert szemcséket használnak a megfelelő keverés
és hőátadás biztosítására.

2.3. ábra: Fluidágyas reaktor
Széles körben alkalmaznak nyomásálló reaktorokat, ún. autoklávokat is. Egy laboratóriumban
használatos, kisebb méretű berendezést mutatunk be a 2.4. ábrán. [4] Akkor kell nyomást alkalmazni,
amikor gőz – gáz halmazállapot helyett folyadék – gőz állapotban kívánnak dolgozni. Ilyenkor a gáz
mintegy belepréselődik a folyadékfázisba. Az autoklávok használatának fontos biztonságtechnikai
© Keglevich György
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szabályai vannak és a berendezések „lelke” a hasadótárcsa, amely a megengedett nyomásérték
túllépésekor – gyenge pontként viselkedve – lehetővé teszi a reakcióelegy „lefújását”. Az autoklávok
többnyire szakaszos működésűek, bár a műanyagiparban elterjedtek a folyamatos működésű
polimerizációs reaktorok. A szerves vegyiparban leginkább hidrogénezéseket, hidroformilezéseket és
alkilezéseket szoktak autoklávban kivitelezni.

1. autoklávtest, 2. autoklávfedél, 3. gázbevezető csonk, 4. csavarok,
5. manométer, 6. biztonsági szerelvény, 7. hőmérőtok, 8. tömítőgyűrű,
9. mágneses keverőtest, 10. mágneses keverőmotor
2.4. ábra: Laboratóriumi autokláv
Speciális reaktor a hőérzékeny anyagok átalakítását lehetővé tévő filmreaktor, amikor is a reaktánsok
egy falon „lecsurogva” reagálnak egymással. Az egyik reaktáns a falra permetezhető. A vékony
filmréteg könnyen temperálható (2.5. ábra). [5] Pl. szulfonálásokban alkalmaznak ilyen reaktort.

2.5. ábra: Filmreaktor
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A golyósmalmot szilárd–folyadék fázisú – oldószermentes – reakciók lefolytatására használják. A
forgódobba helyezett szilárd komponens a mozgásban lévő golyók őrlő–aprító hatására reagál a
hozzácsurgatott, folyadék halmazállapotú reaktánssal (2.6. ábra). [5] Ügyelni kell a megfelelő
fordulatszámra, hogy a golyók aprítsanak - őröljenek, viszont ne „tapadjanak fel” a forgó dob falára. A
dob szükség esetén alulról fűthető. A reakció lejátszódása után a munkanyíláson keresztül lehet
kiszedni a szilárd fázisú elegyet.
Golyósmalomban megvalósítható reakcióként a ftálsav-anhidriddel végzett Friedel–Crafts
acilezések, valamint a cellulóz acilezése említhető.

2.6. ábra: Golyósmalom
Az oldószer nélkül végzett szilárd – folyadék fázisú reakciók alapvetően környezetbarátak. Ha
azonban Lewis-sav katalizátort használnak, nem beszélhetünk zöld megoldásról.
Üzemmód szerint tehát a kevert tartályreaktor és az autokláv alapvetően szakaszos működésű, de
folyamatos üzeműek is lehetnek. A csőköteges, a fluidizációs és a filmreaktor viszont egyértelműen
folytonos üzemmódú.
A reakció lejátszódása után következik a feldolgozás. Az egyik lehetőség az, hogy az oldószer
ledesztillálása után jutnak a nyerstermékhez, amit esetleg további vákuumdesztillációval (frakcionálással) tisztítanak. Egyszerű desztilláló berendezést láthatunk a 2.7. ábrán.
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2.7. ábra: Bepárló berendezés
A másik lehetőség, amikor szilárd halmazállapotú a termék. Ekkor az első lépés a hűtésre kiváló
termék melegítéssel való feloldása, majd derítése, ami után nuccsszűrőn (2.8. ábra) távolítják el a
derítőszert (többnyire aktív szenet). Az anyalúg lehűtésére kiválik a termék. Az így kapott zagyot
centrifugára (2.9. ábra) engedik, majd „lepörgetik”. A félszáraz terméket azután fluidizációs szárítóban
(2.10. ábra) szárítják.

2.8. ábra: Nuccsszűrő
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2.10. ábra: Fluidizációs szárító
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3.

Szerves vegyipari technológiák

A KÖRNYEZETBARÁT KÉMIA ÉS TECHNOLÓGIA

Bevezetés
Az elmúlt 2-3 évtizedben a Föld fejlettebb országaiban kezdett kialakulni egy környezettudatos
szemlélet. Mára ez a szerves vegyipari tevékenységet is áthatja. Az EU országaiban, az USA-ban,
Kanadában és Japánban szigorúan szabályozzák a gyárak vegyipari tevékenységét, beleértve a
felhasználható kiindulási anyagokat és oldószereket, valamint a bevezethető termékeket. Szigorú
előírások vannak érvényben a föld, a vizek és a levegő elszennyeződésének megakadályozására. Már a
múlté az a szemlélet – ami a rendszerváltás előtt még hazánkban is tetten érhető volt – hogy a gyárak
nem törődtek a károsanyag-kibocsátással, inkább befizették a kirótt (nevetséges összegű) büntetést.
Megjegyzendő, hogy Földünk számos fejlődő országában továbbra sem törődnek a károsanyagkibocsátás korlátozásával, mert fontosabb számukra az extraprofit érvényesítése. Világos azonban,
hogy ezt már nem tehetik meg huzamosabb ideig. Felelős magyar cégek már nem is telepítenek ki
környezetszennyező technológiákat az országhatáron túlra – ahol ez még lehetséges lenne –, hanem
inkább vállalják – az első közelítésben költségesebb – környezetbarát technológiák kidolgozásának és
alkalmazásának többletköltségeit.

A környezetbarát kémia 12 törvénye [1]
1.) Csak olyan kémiai termékek hozhatók forgalomba, amelyek az elvárások teljesítése mellett
biztonságosak is, azaz káros/mérgező hatásuk nincs, vagy csak nagyon kismértékű. Mit értünk
egyáltalán kémiai termék alatt? Nagyon sok minden idetartozik, kezdve az üzemanyagon, mosóporon,
festékeken/színezékeken, a növényvédőszereken és gyógyszereken át egészen a műanyag tárgyakig.
Korábban csak az eladhatóságot biztosító tulajdonságokra (pl. kinézet, szín, szag, összetétel)
koncentráltak, ma már az élőlényekre és a környezetre kifejtett káros hatások minimalizálása is fontos
szempont. Az elmúlt évtizedekben ez sokszor csak a széles körű alkalmazás után vetődött fel. Nem
könnyű feladat a nagyobb volumenben gyártott, jól bevált és megkedvelt, de az egészségre káros vagy
környezetre ártalmas terméket „zöld”-re cserélni. Már a múlté az oktánszámjavítóként alkalmazott
ólom-tetraetil és s hűtőgépekben használt freon. Nem kis nehézségek árán vonták ki a DDT-t és HCH-t
(Lindánt) világszerte, habár mind a mai napig alkalmazzák őket egyes éhínséggel sújtott országokban.
A műanyagok dilemmájáról a következőkben szólunk.
2.) A kémiai termékeknek használatuk végeztével le kell bomolniuk (nem maradhatnak a
környezetben), méghozzá úgy, hogy az élőlényekre és a környezetre nézve ártalmatlan
bomlástermékek képződjenek belőlük.
Aggasztó probléma, hogy a termékek egy jelentős része (pl. olaj vagy különféle műanyagok) nem
képes lebomlani a természetben, így azok a talajba/vízbe jutva szennyezik azt, vagy az élőlények
szervezetében felhalmozódhatnak. Probléma, hogy az éppen tartósságuk miatt népszerű műanyagok a
természetes környezetben felhalmozódnak és így károsak. A környezetbarát kémia egyik komoly
kihívása, hogy olyan műanyagokat tegyen hozzáférhetővé, amelyek degradálódni képesek. Ez a
fényre, levegőre és vízre érzékeny funkcióscsoportok bevezetésével lehetséges. Az így képződő
bomlástermékek sem lehetnek károsak.
Egy másik megoldás, hogy a jelenleg használatos műanyagokat természetes és ezért
biodegradábilis makromolekulákkal, ill. ezek kompozitjaival társítják. Ilyen pl. a fa vagy a gyapjú.
Előbbi elkorhad, a gyapjú meg a földbe ásva elbomlik.
További lehetőség a műanyagok szelektív gyűjtése és visszaforgatása. Ez különösen áll a
palackokra, híradástechnikai cikkekre és a gépjárművek műanyag részeire. Egy személygépkocsiban
1990 és 2000 között 14%-ról 18%-ra nőtt a műanyag szerkezeti anyagok felhasználása (a
gumiabroncson felül).
Persze van olyan szélsőséges vélemény is, amely szerint a kőolajból készülő műanyag a
globalizálódó világ erőltetett fogyasztásának tipikus anyaga, amely elfecsérli a Föld értékes
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nyersanyagát, biológiailag lebonthatatlan (környezetszennyező) és összeférhetetlen az élet minden
formájával, ami miatt nem lehet részese a fenntartható fejlődésnek.
3.) Megújuló nyersanyagokból válasszuk a vegyipari alapanyagokat. A kőolaj, a „fekete arany”, a
föld mélyén háromdimenziós térben áll rendelkezésre, amiből desztillációval nyerik ki a különféle
szénhidrogén-frakciókat, amelyeket azután a különféle felhasználások (üzemanyagok vagy ipari
kiindulási anyagok) igényei szerint finomítanak, ill. alakítanak tovább. A kőolaj – a jelenlegi
felhasználást extrapolálva – a nem is olyan távoli jövőben (35–40 év múlva) el fog fogyni. A tengerek
és óceánok mélyén csak rendkívül lassan képződik újra, ezért a mi időskálánkon kimerülő
nyersanyagforrás. Nagy kérdés, hogy a szénhidrogénkészletek kimerülése után mit tehet az emberiség.
Jelenleg szinte minden a kőolajra van alapozva: az energiatermelés, a motorizáció és a vegyipar is.
Oláh György Nobel-díjas tudós szerint a metanol lehet egy alternatív nyersanyag- és energiaforrás.
[2] Szerinte a metanol kétféleképpen nyerhető. Az egyik módszer (3.1. ábra) szerint össze kell gyűjteni
a tengerfenéken nagy mennyiségben képződött metánt, majd brómozni kell és az így képződött metilbromidot hidrolizálni. A hidrogén-bromid oxidációval visszaalakítható elemi brómmá.
CH4 + Br2

CH3Br

 HBr
O2

4 HBr

H2O

CH3OH

 HBr

2 Br2 + 2 H2O

3.1. ábra: Metanol egyik perspektivikus előállítási lehetősége
A másik módszer (3.2. ábra) szerint a szén-monoxid és víz elektromos áram hatására végbemenő
reakciójával képződhet metanol. Persze nagy kérdés, hogy hogyan nyerik az ehhez szükséges
elektromos áramot.
2 CO2 + 4 H2O

elektromos áram
 3 O2

2 CH3OH

3.2. ábra: Metanol másik perspektivikus előállítási lehetősége
A metanolból metatetikus reakcióval etilén nyerhető (3.3. ábra):
2 CH3OH

CH2 CH2

3.3. ábra: Etilén előállítása metanolból
Az olefin-metatetikus reakciók kidolgozásáért a közelmúltban Nobel-díjat adományoztak három
kutatónak.
A metanol, ill. inkább a különféle alkoholok nemcsak üzemanyag-adalékként, hanem
üzemanyagként is szóba jöhetnek. Brazíliában alkoholkeverékeket is használnak motorhajtó
anyagként.
Alternatív nyersanyagforrásként jöhetnek szóba a természetben nagy mennyiségben előforduló
szénhidrátok is. A növények leveleinek klorofilltartalma jelenlétében a napfény hatására a széndioxidból és vízből D-glükóz képződik, ami azután polikondenzációval cellulózt szolgáltat. A cellulóz
minden növény lényegi komponense, amely ősszel, a lombhullás kapcsán irdatlan mennyiségben
keletkezik. Ezt lehetne valamiképp hasznosítani. Pl. úgy, hogy a cellulózból savas hidrolízissel Dglükóz nyerhető. Mivel a növények a mi életciklusunk alatt újratermelődnek (bár itt is megvannak a
szélsőségek: pl. 150 éves fa vs. egynyári növények), megújuló nyersanyagforrásnak tekinthetők. A
szénhidrogénekkel ellentétben könnyen továbbalakíthatóak, könnyen lebomlanak és jól oldódnak
vízben. A D-glükóz vegyipari nyersanyagként való felhasználása nagy jövő előtt áll. Kiváló eszközt
kínálnak a különféle biotechnológiai módszerek. Jó példa erre a műanyagiparban fontos alapanyag, az
adipinsav gyártásának technológiája. Korábban a benzol katalitikus hidrogénezésével nyert ciklohexán
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szolgált kiindulási anyagul. Heterogén katalitikus oxidációval (levegőt alkalmazva Co- vagy Mnacetát jelenlétében 145 °C-on/12 bar nyomáson) ciklohexanon és ciklohexanol elegyéhez jutottak,
amit azután 60%-os salétromsavval oxidáltak tovább adipinsavvá (3.4. ábra). Első lépésben egy NOcsoport épül be -helyzetben, majd egy NO2-csoport is ugyanide. Ezután alakul ki a dioxociklohexán,
ami további – lánchasadással egybekötött – oxidációval szolgáltatja az adipinsavat. A módszer
egyáltalán nem mondható környezetbarátnak – a salétromsav oxidálószer alkalmazása miatt, ill.
amiatt, hogy nitrogén-oxidok keveréke képződik melléktermékként.

H2

O2
kat.

H

O

OH
+

H

HNO3

COOH
COOH

 N2Ox

3.4. ábra: Adipinsav előállítása nem környezetbarát módszerrel
Alternatív módszer az -D-glükózból induló mikrobiológiai eljárás. Az első lépésben két oxidáció
és egy dehidratációs lépés játszódik le, majd az így kapott intermedier három redukcióval, majd
vízvesztéssel egybekötött oxidációval a konjugált kettőskötést tartalmazó kulcs-intermediert adja,
amiből katalitikus hidrogénezéssel jutnak az adipinsavhoz (3.5. ábra).
CH2OH
OH
OH
HO

COOH
OH

E. coli
bakt.

OH
OH

O

OH
OH

E. coli
bakt.

HOOC
H2 / kat.

COOH
COOH

COOH

3.5. ábra: Adipinsav előállítása perspektivikus módon
Az említett módszer még nem terjedt el, de bizonyossággal állítható, hogy a jövőben széles körű
alkalmazást fog nyerni. Az alábbiakban egy harmadik adipinsav-gyártási technológiával is találkozunk
majd, amelyet leginkább alkalmaznak napjainkban.
4.) Tűz- és robbanásveszélyt nem okozó kiindulási anyagokat és oldószereket célszerű használni. A
baleseti kockázatot jelentő gázok és illékony folyadékok helyett kevéssé illékony (kis tenziójú
folyadékokat), vagy még inkább szilárd anyagokat érdemes alkalmazni. Az oldószerek használatáról
még bőven lesz szó, elöljáróban annyit, hogy a víz mint oldószer, ill. az ionos oldószerek, valamint a
szuperkritikus oldószerek alkalmazása ajánlott.
5.) Kizárólag olyan anyagokat szabad alkalmazni, melyek az élőlényekre nem mérgezőek és a
környezetre nem ártalmasak. Arra is ügyelni kell, hogy olyan reakciókat válasszunk, ahol nem
keletkeznek veszélyes anyagok melléktermékként.
E helyen is az adipinsavgyártás technológiáját említjük. Láttuk, hogy az idejétmúlt eljárás benzolt
és salétromsavat alkalmaz kiindulási anyagként. Bár a benzol vegyipari átalakítása ciklohexánnal –
megfelelő biztonságtechnikai megoldások mellett – mindig fontos módszer marad, a salétromsav
alkalmazása semmiképp sem egyeztethető össze a zöldkémiai elvárásokkal.
Napjainkban az úgynevezett „ciklohexénes” eljárást alkalmazzák a legelterjedtebben az adipinsav
hozzáférhetővé tételére (3.6. ábra). E szerint a ciklohexanol dehidratációjával kapott ciklohexént 30%os hidrogén-peroxiddal oxidálják egy kvaterner ammóniumsó (az Aliquat) és egy wolfrám-alapú
katalizátor jelenlétében. A fázistranszfer katalitikus módszer 82 °C-on, 8 órás reakcióidő után
hatékonyan szolgáltatja a végterméket.
A benzol és a propilén Friedel–Crafts reakcióján alapuló kumolgyártást ma már nem szilikagélre
felvitt foszforsav katalizátor és bórtrifluorid promotor jelenlétében, hanem zeolit alkalmazásával
végzik (3.7. ábra).
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82 °C, 8 óra
Na2WO4 (1%)
CH3(C8H17)3N HSO4 (1%)

+ 4 H2O

COOH
+ 4 H2O
COOH

3.6. ábra: Adipinsav előállítása fázistranszfer katalitikus módszerrel
katal.

+ CH2 CH CH3

3.7. ábra: Ipari kumolszintézis
Végezetül említhetjük a rendkívül veszélyes (tüdővizenyőt és tüdőrákot okozó) foszgén alkalmazásának kiküszöbölését. Mind a különféle szénsavszármazékok (karbonátok (polikarbonátok),
karbamidok, uretánok), mind a savkloridok, továbbá az alkil-halogenidek előállításában jól
használható a trifoszgén (hexaklór-dimetilkarbonát) vagy a difoszgén (3.8. ábra). A trifoszgént (amely
egy fehér szilárd por) a reakcióelegybe téve foszgénként viselkedik, de mivel azonnal reagál,
semmiféle problémát nem okoz.
(Cl3CO)2C O

A)

(COCl2)3

ROH
NH
O

O

RO C Cl

N C Cl

ROH

szek. amin
esetén

N C O

 HCl

ROH

NH
ROH
O

(RO)2C O

B)

RCOOH

C)

ROH

N 2C O

(Cl3CO)2C O

N C OR

RCOCl

(Cl3CO)2C O

RCl

3.8. ábra: Szénsav-származékok trifoszgén alapon
A trifoszgént nagy mennyiségben állítják elő a fejlődő országokban, ellátva így a világpiacot. A
szén-dioxid és metanol erélyes körülmények közötti reakciójával először dimetilkarbonátot képeznek,
majd azt fotokémiai körülmények között klórozzák (3.9. ábra).
T, p
CO2 + 2 MeOH

(MeO)2C O

h, 40 °C
Cl2

(Cl3CO)2C O

3.9. ábra: A trifoszgén ipari szintézise
6.) A kiindulási anyagokban lévő atomok minél nagyobb mértékű termékbe való beépülését
biztosító szintéziseket célszerű választani. Ezt nevezzük az atomhatékonyság kritériumának. Az
atomhatékonyság a következőképpen számszerűsíthető (3.10. ábra):
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a céltermék molekulatömege
. 100
Atomhatékonyság =
a kiindulási anyagok molekulatömegének összege
(Atomic Efficiency)

3.10. ábra: Az atomhatékonyság definíciója
Egy zöldkémiai szempontból ideális reakcióban a kiindulási anyagokban szereplő összes atom
megjelenik a termékben. Ilyen reakció az addíció, pl. az etilén klórozása, vagy telítetlen kötések
katalitikus hidrogénezése (3.11. ábra).
CH2 CH2 + Cl2

+ H2

C C

CH CH

+ H2

C C

Cl CH2 CH2 Cl

H2

CH CH

CH2 CH2

3.11. ábra: Atomhatékony átalakítások: addíciós reakciók
Atomhatékony átalakítás az izomerizáció, valamint az átrendeződés is. Erre példa az orto-xilol
para-xilollá történő izomerizációja, továbbá a ciklohexanon-oxim kaprolaktámmá történő átalakulása,
vagy a Rubofen intermedierjének, a para-aminofenolnak az előállítása, végül a kumol-hidroperoxid
fenollá és acetonná történő átrendeződése (3.12. ábra).
Me

Me

zeolit

Me

Me
~ 100 °C
H2SO4

N OH

NH

H2

OH

H
CoS
NH
OH

NO2

Me

Me
lev.

O

OOH
Me
Me

NH2

OH
H

O
+

MeCMe

3.12. ábra: Atomhatékony átalakítások: izomerizációk és átrendeződések
A fentiek arra is bizonyítékul szolgálnak, hogy ipari szempontból fontosak az izomerizációk és
átrendeződések.
Értelemszerűen a különféle polimerizációk is az atomhatékony eljárások közé sorolandók.
Ugyanakkor hátrányos minden olyan reakció, amikor két komponensből kettő, vagy egy komponensből két termék keletkezik. Például szolgálhatnak a különféle – tágabb értelemben volt – szubsztitúciós
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reakciók, pl. az alkilezések, acilezések, szulfonálások/nitrálások, halogénezések, stb, vagy különféle
eliminációs reakciók, pl. a vinil-klorid gyártása, vagy a ciklohexén hozzáférhetővé tétele (3.13. ábra).
ROH + R'Br

ROR' + HBr
O

NH + (CH3CO)2O

NCCH3 + CH3COOH
SO3H

+ H2SO4

+ H2O

C12H25

C12H25

CH3

CH2Cl
+ Cl2

h

Cl CH2 CH2 Cl
OH

+ HCl



Cl CH2


H

CH2 + HCl

+ H2O

3.13. ábra: Nem jó atomhatékonyságú átalakítások
Nem közömbös persze, hogy milyen melléktermék lép ki és hogy mit lehet azzal kezdeni. Ha pl.
víz kilépése rontja az atomhatékonyságot (észteresítésnél vagy polikondenzációnál), az nem jelent
számottevő problémát. Ha viszont sósav a melléktermék, azt oxiklórozással hasznosítani lehet.
Ha olefineket akarnak epoxidálni, akkor három lehetőség közül választhatunk (3.14. ábra). Vagy
először hipoklórossavat addicionálunk a kettőskötésre, majd gyűrűzárást végzünk, vagy katalitikus
oxidációt végzünk oxigénnel dúsított levegővel, vagy különféle peroxidokat alkalmazunk (pl. Halcorn
eljárás).
HOCl

C

C

OH Cl
C C

O

250 °C, 25 bar, O2 / Ag
 HCl

C

C

ROOH
 ROH

3.14. ábra: Olefinek epoxidálásának lehetősége
A fenti módszerek közül az első atomhatékonysága Ca(OH)2-os savmegkötés esetén, csupán 25%.
Katalitikus oxidáció esetén viszont – mivel nincs melléktermék – 100%. Peroxidos oxidáció esetén a
visszamaradó ROH species rontja az atomhatékonyságot. A fentiek értelmében az etilén-oxidot
katalitikus oxidációval állítják elő. A propilén-oxid gyártására viszont – a kiindulási anyag és a termék
teljes oxidációja miatt – nem alkalmazható ez az eljárás. A propilén-oxidot tehát a Halcorn-eljárással
teszik hozzáférhetővé.
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7.) Jobb megelőzni a hulladék keletkezését, mint utána a kezelésével/megsemmisítésével bajlódni.
„Per definitionem” hulladék alatt a nem hasznosítható, az elszállítása vagy megsemmisítése miatt
költséget jelentő oldószert vagy mellékterméket értjük. Vannak olyan oldószerek, amelyek nem vagy
csak nagyon nehezen regenerálhatóak (pl. dimetilformamid, vagy dimetilszulfoxid). Viszont
elképzelhető, hogy bizonyos melléktermékek értékesíthetőek. Egy-egy technológia hulladékkibocsátását az ún. környezeti faktorral (Environmental [E-] Factor-ral) lehet jellemezni, ami nem
más, mint az 1 kg termékre eső hulladék tömege. A szerves vegyiparon belül nagyon különböző az
egyes területek hulladékkibocsátása. Két szélsőségként a kőolajfeldolgozó ipar és a gyógyszeripar
említhető. Az előbbiben – mivel nem használunk segédanyagokat, pl. oldószereket – az E-faktor
meglehetősen kicsi, utóbbiban a sokrétű tisztítás következtében (hiszen legalább 99%-os tisztaságúnak
kell lennie a hatóanyagnak) sok oldószer fogy. Az iparágra jellemző E-faktorral általában fordítottan
arányos a volumen. Az is megállapítható, hogy az atomhatékonyság és a reakcióra vonatkoztatott Efaktor reciprok jellegű kapcsolatban van egymással.
8.) Minimalizálni kell a segédanyagok felhasználását és zölddé kell azokat tenni.
Szinte minden reakcióban használunk – sokszor csak megszokásból – a komponenseket egy fázisban
tartó oldószereket. El kell azon gondolkodni, hogy valóban szükséges-e a reakciókomponensek
hígítása megfelelő oldószerrel. Nyilván egyrészt erősen exoterm reakciók esetén szükséges oldószert
alkalmazni a felszabaduló hő eltávolítására (amikor is az oldószer gőzzé alakul, majd a felvett hőt a
hűtőn való lekondenzáláskor a hűtőközegnek adja át), vagy heterogén reakciókomponensek
homogenizálása (leginkább oldatba vitele) céljából használnak oldószereket. Ha a komponensek
folyadékfázisúak (és nem túl sűrűek), valamint az entalpiaváltozás kicsi, akár oldószer alkalmazása
nélkül is lejátszatható a reakció. A feldolgozás során – ha szilárd halmazállapotú a termék –
átkristályosítással végzik a tisztítást, aminek szintén oldószerigénye van. Végezetül bizonyos (pl.
növényekben előforduló) vegyületek kinyerése oldószeres extrakcióval történhet.
A környezetbarát kémia törvényei jó néhány esetben átfedhetik egymást, így van ez a 8. tétellel is.
Nyilvánvaló ugyanis az összefüggés az előző előírással („jobb megelőzni a hulladékképződést, mint
azt utána megsemmisíteni”). Ennek úgy lehet eleget tenni, hogy a reakció lejátszódása, majd a termék
szűréssel, vagy bepárlással történő kinyerése után a visszakapott oldószert vagy közvetlenül, vagy
megfelelő tisztítás után recirkuláltatják. Mennyiségileg az oldószereknek átlagosan a fele forgatható
vissza. A gyógyszeriparban – az esetleg bentmaradó nyomnyi szennyezések miatt – mindig csak
ugyanarra a célra használható a regenerált oldószer. Bizonyos esetekben (pl. a DMFA vagy DMSO
alkalmazásakor) nem jön szóba a visszaforgatás, hanem inkább a megsemmisítés. Minél inkább
kerülni kell tehát a desztillációval nem tisztítható dipoláris aprotikus oldószerek alkalmazását. Arról
sem szabad megfeledkezni, hogy az oldószerek tisztításának, ill. visszaforgatásának komoly
költségigénye van, ami egyrészt a munkaerőigényből, másrészt az energiaigényből adódik. Átfedés
van a korábban említett 4. és 5. törvényekkel is, amennyiben azt is szem előtt kell tartani, hogy az
alkalmazott oldószerek ne legyenek tűz- és robbanásveszélyesek, mint pl. az éter, hexán, aceton vagy
alkoholok, és ne legyenek az élőlényekre, valamint a környezetre ártalmasak, mint pl. a benzol (amely
rendkívül karcinogén), vagy a halogénezett oldószerek (amelyek májkárosítóak). A benzol a legtöbb
esetben igen jól helyettesíthető toluollal (lásd a későbbiekben a Papáverin klórmetilezési lépését), a
halogénezett oldószerek közül pedig szén-tetrakloridot már sehol sem használnak, a sorozatban
legkevésbé toxikus diklór-metánt pedig még az iparban is gyakran alkalmazzák. Utóbbi esetben a
nagyon alacsony (40 °C alatti) forráspont okoz problémát, mert illékonysága miatt könnyen a
környezetbe jut.
A már fent említett oldószermentes reakció megvalósításon kívül meg kell fontolni a víz
oldószerként való alkalmazását is, ami pl. a glükózból induló szintéziseknél szóba jön. Újabban –
főleg katalitikus reakciók megvalósítása során – megfelelő oldószerek lehetnek az ionos folyadékok.
Természetes anyagok növényekből való kinyerése meg szuperkritikus szén-dioxiddal is végezhető. Ha
vizes közegből kell valamely szerves anyagot kiextrahálni, egyre inkább butil-acetátot használnak etilacetát helyett (ami a robusztusság kritériumaival is összhangban van), ugyanis a butil-acetát egyrészt
kevésbé illékony, másrészt – nagyobb lipofilitása miatt – kevésbé oldódik vízben, mint az etil-acetát és
így jobban visszanyerhető (ill. kevésbé kerül a környezetbe).
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9.) Törekedni kell a katalitikus módszerek alkalmazására. [3]
A katalitikus alapjelenség lényege, hogy megfelelő katalizátorok alkalmazásával csökkenthető a
reakció aktiválási entalpiája, aminek következtében kevesebb energia befektetésére van szükség,
valamint – az alacsonyabb reakcióhőmérséklet alkalmazása miatt – szelektívebb lehet a reakció (3.15.
ábra).

3.15. ábra: A katalitikus alapjelenség
Az alkalmazott szerves kémiai területen megjelenő közlemények közel 85%-a valamilyen
katalizátorról, ill. annak alkalmazásáról szól.
A katalitikus diszciplína heterogén- és homogén katalitikus átalakításokra, valamint fázistranszfer
katalitikus reakciókra osztható.
– A heterogén katalitikus reakciók leginkább gőz – gáz – szilárd fázisban játszódnak le. Ide tartoznak
a katalitikus oxidációk (pl. a metanol formaldehiddé, az o-xilol ftálsavanhidriddé, vagy az etilén
etilén-oxiddá történő átalakítása, lásd később), a katalitikus hidrogénezések (pl. a nitrobenzol
anilinné történő átalakítása, amint azt a korábbi fejezetben láttuk), vagy akár a Friedel–Crafts
reakciók (pl. a toluol és metanol zeolit jelenlétében p-xilolt eredményező reakciója, vagy az oxilol p-xilollá történő izomerizációja). Az ilyen típusú reakciókat fixágyas csőköteges
reaktorokban, vagy fluidizációs reaktorokban lehet megvalósítani. A katalizátor sokáig
használható és a reakcióelegy könnyen feldolgozható.
Sok heterogén fázisú reakciót folyadék – gáz fázisban valósítanak meg. Ilyenek pl. a katalitikus
oxidációk (pl. a p-xilol levegővel történő tereftálsavvá alakítása, továbbá a paraffinok vagy
acetaldehid karbonsavakká, ill. ecetsavvá történő konverziója kobaltsók jelenlétében). Ezeket a
reakciókat gázbevezetővel rendelkező kevert tartályreaktorban, vagy folytonos oszlopreaktorban
valósítják meg 100 °C alatti, vagy e körüli hőmérsékleten.
– A homogén katalitikus átalakítások során a gáz halmazállapotú reagens (vagy reagensek) általában
folyadék-halmazállapotú szubsztrátummal reagálnak oly módon, hogy a katalizátor aktív formája
oldott állapotban van. Tipikus példák a hidrogénezések és a hidroformilezések (l. később), amikor
átmeneti fémek (pl. Pt, Pd, Rh) P(III)-ligandokkal (leginkább foszfinokkal (PAr3 vagy PR3))
alkotott komplexei a katalizátorok. A legismertebb átmeneti fém – foszfin komplex a Wilkinsonikomplex (Rh(PPh3)3Cl). Az ilyen meglehetősen drága katalizátorok alkalmazása azon múlik, hogy
hatékonyan recirkuláltathatók-e. Újabban ionos folyadékokat alkalmaznak homogén katalitikus
átalakítások oldószereként. Ezekben az esetekben az ionos oldószer oldatban tartja a katalizátort,
ezért a szerves fázistól való elválasztás után könnyen megoldható a visszaforgatás/újrahasznosítás.
Homogén katalitikus átalakításnak tekinthetők az alumínium-trikloridot alkalmazó Friedel–Crafts
reakciók is, amennyiben az alkilezés, vagy acilezés egy elkülönülő homogén olajos fázisban
játszódik le.
– A fázistranszfer katalitikus reakciók (részletesen lásd a későbbi tanulmányok során) enyhe
körülmények között (100 °C alatt) végbemenő folyadék–folyadék vagy folyadék–szilárd fázisú
átalakításokat foglalnak magukba, amikoris kvaterner ónium- (ammónium- vagy foszfónium-) sók
biztosítják a fázisok közötti átmenetet. Nagyon fontos a keverés. Egy ilyen példát láttunk az
adipinsav ciklohexénből peroxiddal történő előállítása során. Sok más példa ismeretes az
alkilezések és acilezések köréből. A gyógyszeripari és műanyagipari hasznosítások közül a szilárd
hordozóhoz kötött katalizátorokat alkalmazó technológiák emelhetők ki, mert ezekben az
esetekben a katalizátor könnyen újrahasznosítható.
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A katalitikus reakciókra általában jellemző a szelektivitás. Beszélhetünk kemo-, regio-,
diasztereo- és enantioszelektivitásról. A kemoszelektivitás akkor merül fel, ha a molekulában lévő
több funkcióscsoport közül valamelyik szelektíven reagál. A regioszelektivitásra példa lehet a
különféle aromás szubsztrátumok orto-, meta-, vagy para-helyzetben történő szubsztitúciója
(nitrálása/ /szulfonálása/halogénezése/Friedel–Crafts reakciója/azokapcsolása).
Diasztereoszelektivitásról akkor beszélünk, amikor egy már meglévő kiralitáselem (pl.
aszimmetriacentrum) irányításával alakul ki egy második ilyen centrum egy prokirális funkcióból
(l. később a Cipermetrin és Klorocid példáján). A cisz - transz izoméria is idetartozik. Az
enantioszelektivitás lényege az, amikor egy prokirális centrumból (pl. karbonilcsoportból)
optikailag aktív katalizátor (vagy adalék) jelenlétében valamelyik antipód nagyobb mennyiségben
keletkezik, mint a másik. A szelektivitások mértéke százalékosan fejezhető ki.
Az enantioszelektív reakciók napjainkban felértékelődnek. Ugyanis gazdaságosabb valamit
rögtön enantiomertiszta állapotban nyerni (akár 100%-os hatékonyság is lehet), mint egy
racemátot reszolválni (amikor – első közelítésben – max. 50% lehet a kihozatal). Ugyanakkor
világos, hogy mindig szükség lesz reszolválásokra is, mert nem állítható elő minden
enantioszelektív módon. Míg 1999-ben a gyógyszerhatóanyagok egyharmada volt tiszta
enantiomer, napjainkban már alig forgalmaznak racemátokat. Ugyanis általában csak az egyik
antipód hatékony (vagy sokkal hatékonyabb), míg a másik akár káros is lehet (l. a Contergan
okozta magzati károsodásokat). Napjainkban a növényvédőszer-iparra és a kozmetikai iparra is
fokozatosan kiterjed az enantiomertiszta termékek előállításának igénye.
10.) A lehető „legrövidebb úton” célszerű előállítani a terméket.
Ez egyrészt azt jelenti, hogy van egy adott kiindulási anyagunk, akkor ebből a lehető legkevesebb
lépésben célszerű eljutni a végtermékhez. Meg kell gondolni, hogy az adott esetben valóban
szükséges-e védőcsoportot alkalmazni. Pl. az anilin szulfonálása, vagy nitrálása előtt elkerülhetetlen az
aminocsoport acilezéssel történő védése. A karbonilcsoportot acetál-, ketál-, ditián-, oxim-, vagy
fenilhidrazon-képzéssel szokták védeni, míg a karboxilcsoportot benzilezéssel. Fontos kritérium a
védőcsoport könnyű eltávolíthatósága (pl. hidrolízissel, vagy hidrogénezéssel). A 10-es pont által
megfogalmazott kritérium azt is jelenti, hogy kerülni kell a felesleges származékkészítést. Másrészt azt
is meg kell gondolnunk, hogy mindenképp az adott kiindulási anyagból érdemes-e a kívánt terméket
előállítani. Nincs-e esetleg alkalmasabb kiindulóanyag, amiből kevesebb lépés után juthatunk a
termékhez.
11.) Törekedni kell a minél „közönségesebb” reakciókörülmények alkalmazására, ill. az
energiafelhasználás minimalizálására
Azok a kémiai átalakítások az ideálisak, amelyek szobahőmérsékleten és atmoszferikus nyomáson
játszódnak le. A reakciók többsége azonban melegítés hatására játszódik le. A legtöbb esetben egy
bizonyos aktiválási entalpiát kell legyőzni, vagyis az Arrhenius-egyenlet értelmében egy megfelelő
reakciósebességet célszerű biztosítani. (Láttuk az előzőekben a katalizátorok jótékony hatását.) Van
olyan eset, amikor a reakció teljessé tétele érdekében kell utólagos melegítést alkalmazni, de az is
előfordul, hogy egy adott reakcióút biztosítása céljából szükséges egy bizonyos hőmérsékleten
dolgozni (l. pl. a naftalin szulfonálását 80 vagy 130 °C-on, amikor is -, ill. -naftalinszulfonsav
keletkezik). Nemcsak a reakciók lejátszatása, de a feldolgozás (pl. desztilláció, vagy átkristályosítás) is
energiaigényes. Az energiaigény meg költséget jelent amellett, hogy a „megtermelésének” káros
környezeti hatásai is vannak. Minél kevésbé extrémebb körülmények között valósítunk meg egy
reakciót, annál környezetbarátabbak vagyunk. Ezt segítik elő a hatékony katalizátorok is.
E helyen kell említést tenni az optimalizálás szükségességéről is, tehát, hogy minden reakciót az
ideális körülmények között célszerű megvalósítani. Ha „alulreagáltatunk” egy reakcióelegyet, akkor a
termék kiindulási anyagtól való elválasztásával kell megküzdenünk, ami ipari méretben jelentős
többletköltséget (munka és energia) jelent. Ha meg „túlreagáltatunk” egy reakcióelegyet, akkor meg
nemkívánatos melléktermékek jelenhetnek meg az elegyben. Ez esetben ismét többletbefektetést
igényel a szétválasztás, ráadásul a kihozatal hatékonysága is romlik.
Nagyságrendi hatékonyságjavulást eredményezhet a mikrohullámú (MW) technika alkalmazása,
[4] amely részletesebben a későbbi tanulmányok során szerepel. Egyrészt már ismert reakciók
rövidebb reakcióidő alatt, jobb kihozatallal és nagyobb szelektivitással (tehát hatékonyabban)
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játszódhatnak le, másrészt MW-besugárzással hagyományos melegítés hatására nem menő (túl nagy
aktiválási entalpiaigényű) reakciók is realizálódhatnak. A MW-reakció megvalósítás együtt járhat az
oldószermentes kivitelezéssel. Ipari megvalósítások is ismertek, főleg a folytonos technológiák
terjedhetnek el (amelyekhez speciális reaktorokat kell kidolgozni). [5], [6]
12.) Érzékeny analitikai módszerek alkalmazandók a vegyipari folyamatok monitorálására.
Az előbbiekben láttuk az egyes reakciólépések optimalizálásának szükségességét. Azonban – ipari
méretben – az egyes sarzsok külön-külön is nyomon követendők a végpont meghatározása céljából,
ugyanis nagyobb méretben bármilyen váratlan zavar komoly problémát okozhat. Másfelől vannak
olyan technológiák, amelyek során veszélyes intermedierek léphetnek föl (pl. az acetaldehid
oxidációja során perecetsav), amelyek koncentrációja szigorúan kontrollálandó. Nemkívánatos
feldúsulás esetén azonnal be kell avatkozni, ami esetleg az adott reakció leállítását is jelentheti. A
monitorálás különféle on-line (vagy in-line) módszerekkel (pl. in situ Fourier Transzformációs IR
vagy Raman spektroszkópiával) történhet.
Az elmúlt években a zöldkémia 12 törvénye 12 újabb kritériummal bővült, [7], [8] amelyek még
gyakorlatorientáltabbak, mint az előzőek. A megújuló nyersanyagforrások mellett a megújuló energia,
valamint az atomhatékonyság mellett az energiahatékonyság is szerepel. Sok tekintetben a
robusztusság kritériumai is átfednek a környezetbarát kémia törvényeivel.
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4.1. Az etilén ipari felhasználása
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4.1.1. ábra: Etilén ipari felhasználásának legfontosabb területei
4.1.1. Etanol előállítása etilénből
A szintetikus etanol túlnyomó részét etilénből kiindulva állítják elő kétféle módon:
1.) Indirekt hidratálás H2SO4-addícióval, majd a keletkezett kénsav-észterek hidrolízisével.
2.) Direkt katalitikus hidratálással.
Az indirekt hidratálásnál az etiléntartalmú gázokat – melyek etiléntartalma 35–95% között
változhat – kis nyomáson abszorpciós kolonnákban tömény kénsavba vezetik. Exoterm reakcióban
Ag2SO4 katalizátor jelenlétében mono- és dietil-szulfát keletkezik:
CH2 + H2SO4

CH2

C2H5O

SO3H + CH2

C2H5O

Ag2SO4
C2H5O
55 - 80 °C
10 - 35 bar
CH2

SO3H + H2O

(C2H5)2SO2 + H2O

SO3H
(H = - 234 kJ / mol)

(C2H5O)2SO2
70 - 100 °C
70 - 100 °C

C2H5OH + (C2H5)2O
C2H5OH + (C2H5)2O

4.1.1.1. ábra: Etanol előállítása etilénből kénsav-észteren keresztül
Ezután a kénsavat felhígítják, és mindkét kénsav-észtert saválló bélésű tornyokban 70–100 °C-on
etanollá és kénsavvá hidrolizálják. Melléktermékként több-kevesebb dietil-éter is keletkezik.
Az etanolgőzöket elvezetik, a híg kénsavat betöményítik. Az etanol etilénre vonatkoztatott
szelektivitása mintegy 86%. Az eljárás hátrányai: korróziós problémák, a költséges H2SO4-töményítés
és semlegesítés (ill. végső megsemmisítés), hulladékgáz SO2-tartalma. Ez a módszer kezd háttérbe
szorulni.
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2.) Az etilén katalitikus hidratálását (víz addícióját) gázfázisban valamilyen savas katalizátoron
(leggyakrabban H3PO4/SiO2) valósítják meg:
CH2

CH2 + H2O

H+
300 °C
70 bar

C2H5OH

(H = - 46 kJ / mol)

4.1.1.2. ábra: Etanol előállítása etilén hidratálásával
A szokásos reakciókörülmények között kb. 300 °C-on és 70 bar nyomáson, rövid tartózkodási időt
alkalmaznak a mellékreakciók elkerülésére (dietil-éter, etilén-oligomerek, stb.) Az optimális
körülmények között is (víz-etilén mólarány 0,6:1) csak 4%-os konverzió érhető el. Ezért az etilént
sokszor recirkuláltatni kell, amihez azonban nagy tisztaságú kiinduló anyagra van szükség, vagy pedig
a recirkuláltatott gázelegy jelentős részét le kell fúvatni, hogy elkerüljék az inert komponensek
feldúsulását. A reaktorból távozó gáznemű termékelegyet lehűtik és kondenzáltatják a
cseppfolyósítható komponenseket, míg az etilént újból visszavezetik a reaktorba. A vizes nyers etanolt
desztillációval tisztítják. Az etanolszelektivitás elérheti a 97%-ot. Hátrányok: kis konverzió, nagy
energiafelhasználás, nagyon tiszta etilénre van szükség, H3PO4-veszteség („kihordás” miatt).
Az etanol előállítási költségei szoros összefüggésben vannak az etilén árával, ezért a módszerek
alkalmazását a nyersanyagok (a mindenkori fölgáz és kőolaj) ára fogja meghatározni.
Megjegyzendő, hogy az etanol jelentős mennyiségét még manapság is biológiai nyersanyagforrásokból nyerik: szénhidrátok, szulfitlúgok, biomassza, kommunális hulladék, stb. fermentációjával
(szeszes erjesztéssel) állítják elő.
Az etanol fontos oldószer és észterkomponens, növekvő mennyiségben használják motorbenzinadalékanyagként is. Az etanol néhány országban fontos kiindulási anyaga volt az acetaldehidgyártásnak. E területen a felhasználása erősen csökken, mivel az acetaldehid legfontosabb
származékának – az ecetsavnak – előállítására gazdaságilag előnyösebb a metanol karbonilezése. Az
etanol észterei közül elsősorban az etil-kloridnak és az etil-acetátnak van gyakorlati jelentősége.
Az etanolt sósavgázzal, vagy tömény sósavval lehet észteresíteni, a metanolhoz hasonlóan gázvagy folyadékfázisban. Katalizátorként ásványi savakat vagy Lewis-savakat (pl. ZnCl2, FeCl3, AlCl3,
stb.) használnak, de alkalmas az Al2O3 is. Etil-kloridot egyébként jelenleg leginkább etán klórozásával
vagy etilén hidroklórozásával állítanak elő. A HCl addíciója etilénre gyakorlatilag nem jár
melléktermékek képződésével, ezért az etán klórozásával kombinálva, az ott felszabaduló HCl
felhasználásával, nagyon gazdaságosan lehet etil-kloridot előállítani:
CH2

CH2 + CH3

CH3 + Cl2

400 °C

CH2

CH2 + C2H5Cl + HCl

kat.
150 - 200 °C

2 C2H5Cl

4.1.1.3. ábra: Etil-klorid előállítása etilén és etán keverékből
Etil-acetátot, országoktól függően, két különböző reakcióúton állítanak elő: etanolt, vagy
acetaldehidet használnak kiindulási anyagként. Ott, ahol olcsó etanol áll rendelkezésre, ezt észteresítik
ecetsavval, savkatalizátor jelenlétében:
C2H5OH + CH3COOH

H+

CH3COOC2H5 + H2O

4.1.1.4. ábra: Etil-acetát előállítása közvetlen észteresítéssel
A reakciót folytonos üzemű kolonnában levezetve 99% körüli hozamot lehet elérni.
Más országokban, ahol bőven áll rendelkezésre acetaldehid (vagy az etanolt állami
intézkedésekkel drágítják) ott a Tiscsenko-reakció az előnyösebb megoldás:
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2 CH3CHO

kat.

CH3COOC2H5

4.1.1.5. ábra: Etil-acetát előállítása acetaldehidből
Ebben az esetben katalizátorként alumínium-etilátot használnak, az exoterm reakciót oldatban,
hűtés közben 0–5 °C-on vezetik, 95%-os konverziónál 96%-os szelektivitás érhető el. Az etil-acetát
értékes oldószer, melyet elsősorban a lakkiparban használnak.
Végül a teljesség kedvéért említsük meg, hogy az etanolból oxidatív fermentációval ecetsavat is
állítanak elő (erjesztéses ecet), melyet főként ételecetként használnak.
4.1.2. Acetaldehid előállítása etilén oxidációjával
A Wacker és a Hoechst által kifejlesztett eljárás összességében az etilén exoterm, katalitikus, szelektív
oxidációjaként írható le, és azon alapszik, hogy a platinafémsók egy sztöchiometrikus reakcióban
etilént acetaldehiddé oxidálnak, miközben ők maguk fémmé redukálódnak:

CH2

CH2

Pd0

130 °C
O2
H2O
CuCl2
PdCl2

CH3CHO

Cu2+
O2

Pd

2+

Cu

+

4.1.2.1. ábra: Acetaldehid előállítása etilén oxidációjával
A „katalizátor” kétkomponensű rendszer, mely PdCl2-ból és CuCl2-ből áll. A katalitikus folyamat
a PdCl2-hoz kapcsolódik; etilénnel egy Pd-komplex keletkezik, amelyen át végbemegy a homogén
katalitikus szelektív oxidáció acetaldehiddé. A CuCl2 szerepe az, hogy a fém Pd-ot visszaoxidálja
kétértékű Pd2+-ionná (PdCl2), miközben őt magát az O2 regenerálja. Erre a szerepre más oxidálószerek
is alkalmasak lennének, de a réztartalmú rendszer előnyösebb, mert az egyértékű Cu+ oxigénnel
(levegő) könnyen visszaoxidálható Cu2+ -ionná.
CH2

CH2 + PdCl2 + H2O
Pd + 2 CuCl2
2 CuCl + 0,5 O2 + 2 HCl

CH3CHO + Pd + 2 HCl
PdCl2 + 2 CuCl
2 CuCl2 + H2O

4.1.2.2. ábra: A katalizátor szerepe az etilén oxidációjában
Az egylépcsős technológia megvalósítását a 4.2.3. ábra mutatja. Lényege az, hogy ugyanabban a
reaktorban egyidejűleg vezetik a reakciót és a regenerálást. A kétfázisú reakció (gáz–folyadék) céljára
saválló anyaggal (pl. titánnal) bélelt buborékoltató oszlopreaktort használnak. Ebben etilén és oxigén
gáz keverékét 3 bar nyomáson és 120–130 °C-on átbuborékoltatják a katalizátor sósavas oldatán.
Egyszeri áthaladáskor az etilén 35–45%-a alakul át. A felszabaduló reakcióhőt az acetaldehid és a víz
egy részének kidesztillálására hasznosítják, a katalizátoroldatot a reaktorba visszavezetik. A gáz
halmazállapotú reakcióelegyet vízben elnyeletik, a reagálatlan etilént visszavezetik a reaktorba. A
vizes nyers acetaldehid-oldatot koncentrálják, és desztillálással elválasztják a melléktermékektől
(ecetsav, krotonaldehid, klórtartalmú vegyületek). A szelektivitás eléri a 94%-ot. Ezzel a Wacker–
Hoechst-eljárással állítják elő a világ acetaldehid-termelésének 85%-át.
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reakcióelegy

hulladék gázok
(CO2, N2)

elválasztóedény
mosóvíz
hûtõ
reaktor

katalizátor

130 °C
3 bar
H2O

mosó

O2
visszavezetés

C2H4

nyers aldehid (40 %)

desztillációhoz

4.1.2.3. ábra: Etilén oxidációjának folyamatábrája
Megjegyzendő, hogy acetaldehidet etanol katalitikus dehidrogénezésével is lehet előállítani,
hasonlóan a formaldehid előállításához metanolból kiindulva. Acetaldehidből kiindulva sokféle ipari
jelentőségű vegyületet és intermediert állítanak elő.
O2
~ 70 °C

CH3COOH

CH3OH + CO

CH3COOR, R = "cell.", CH2=CH- , Et, iPr, n-Bu
CH3COY, Y = OCOCH3, Cl, NHPh, NH2
Cl-CH2-COOH

CH3CHO

3 CH2O

CH2OH

CH2OH
HOCH2

C

CHO

CH2OH

HOCH2

C

CH2OH

CH2OH
pentaeritrit

4.1.2.4. ábra: Acetaldehidből előállítható termékek
4.1.3. Ecetsav előállítása acetaldehidből
Az acetaldehid ecetsavvá történő oxidációja levegővel vagy oxigénnel gyökös mechanizmusú
folyamat, perecetsav közbenső terméken keresztül. Az oxidációt legtöbb esetben oxigénnel végzik (az
O2 ugyan drágább, de előnye a levegővel szemben, hogy nincs inert gáz komponens) pl. a Hoechst
eljárása szerint, folytonos üzemű, saválló acélból készült, oszlopos buborékoltató reaktorban,
50–70 °C-on, Co- vagy Mn-acetát katalizátor jelenlétében, ecetsavas oldatban. A felszabaduló hő
elvonása végett a reakcióelegyet egy hűtőrendszeren cirkuláltatják keresztül. Fontos azonban, hogy a
hőmérséklet legalább 50 °C legyen, hogy az oxidációs folyamat és a peroxid bomlása megfelelő
sebességgel menjen végbe. A hőmérséklet gondos szabályozásával korlátozni lehet az ecetsav oxidatív
bomlását, aminek a terméke hangyasav, CO2, H2O és kevés CO. A gyártás során egyéb melléktermékek is keletkeznek, úgymint metil-acetát, metanol, metil-formiát és formaldehid is, melyeket
desztillációval választanak el. Ennek során a melléktermékekkel együtt a víz is kidesztillál, és így
vízmentes ecetsav marad vissza. Az ecetsav-szelektivitás 95–97% acetaldehidre.
Megjegyezzük, hogy egyre inkább előtérbe kerül az ecetsav gyártása metanol karbonilezésével, pl.
speciális Rh-katalizátor jelenlétében. Ennek feltétele a nagy mennyiségű, olcsó szintetikus CH3OH
gyártása.
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kat.

CH3OH + CO

CH3COOH (H = - 138 kJ / mol)

4.1.3.1. ábra: Ecetsav előállítása metanolból
4.1.4. Vinil-klorid előállítása etilénből
A vinil-klorid, mint a különböző típusú műanyagok univerzális monomere, az egyik legnagyobb
gyártási volumenű szerves vegyipari termék. A gazdaságossági ésszerűsítés kényszere, az
optimalizálás mellett, az eljárások állandó javításához és a gyártóegységek növeléséhez vezetett.
A vinil-kloridot ma már szinte kizárólag 1,2-diklóretán (DKE) termikus bontásával állítják elő.
Ezen kiinduló anyag előállítására két reakcióút áll rendelkezésre:
1. Egy korábbi eljárás szerint klór addíciója etilénre
2. A korszerűbb módszer szerint etilén oxiklórozása HCl-dal és oxigénnel, ill. levegővel.
1. Az etilén addíciós klórozását leginkább folyadékfázisban (1,2-diklóretánban) kis túlnyomással
vezetik le, 40–70 °C-on a reakcióelegyben oldott FeCl3, CuCl2 vagy SbCl3 katalizátor jelenlétében:
CH2

CH2 + Cl2

40 - 70 °C
4 - 5 bar

ClCH2

CH2Cl (H = - 180 kJ / mol)

.

4.1.4.1. ábra: 1,2-Diklór-etán előállítása
Ebben az esetben a klóraddíció elektrofil ionos mechanizmus szerint játszódik le. A katalizátor a
klórmolekula polarizálását segíti elő, megkönnyítve ezáltal az elektrofíl támadást.
Az etilén klórozása gázfázisban is végrehajtható, ebben az esetben katalizátor nélküli gyökös
mechanizmusú láncreakcióban megy végbe, és ennek kezdő lépése a klórmolekula homolízise.
2. Az etilén oxiklórozását előnyösen gázfázisban vezetik le. Az etilént vízmentes HCl-dal és
levegővel, illetve oxigénnel 220–240 °C-on és 2-4 bar nyomáson reagáltatják Cu-só katalizátor
(CuCl2) jelenlétében, miközben az erősen exoterm reakcióban 1,2-diklóretán és H2O keletkezik:
CH2

CH2 + 2 HCl + 0,5 O2

220 - 240 °C
2 - 4 bar

ClCH2

CH2Cl + H2O (H = - 239 kJ / mol)

.

4.1.4.2. ábra: 1,2-Diklóretán előállítása etilén oxiklórozásával
Az adott reakciókörülmények között szabad klór nem keletkezik, hanem a CuCl2 a klórozó ágens,
ami ezután HCl-dal és oxigénnel reagálva oxikloridon át regenerálódik. Hasonló ez a folyamat a
benzol klórbenzollá történő oxiklórozásához. Az etilén konverzió csekély HCl- és levegőfelesleg
mellett gyakorlatilag kvantitatív.
Jelentős különbségek vannak az eljárások között a technológiai megoldások tekintetében, főleg a
felszabaduló hő elvezetésének módjában (fluidágyas vagy állóágyas reaktorok, helyi túlhevülések
elkerülésére inert anyagokkal való hígítás, vizes sósavoldatban vezetett reakció esetén a hőelvezetés a
víz elpárologtatásával, stb.)
Az 1,2-diklóretán vinil-kloriddá történő átalakítását gázfázisú dehidroklórozással végzik:
ClCH2

CH2Cl

500 - 600 °C
25 - 35 bar

CH2

CHCl + HCl (H = + 71 kJ / mol)

.

4.1.4.3. ábra: Vinil-klorid előállítása
A DKE endoterm bontását 500–600 °C-on és 25–35 bar nyomáson, tisztán termikusan (gyökös
mechanizmus szerint) valósítják meg nemesacél (Cr, Ni) csőreaktorban, nagy áramlási sebességgel.
Nagy tisztaságú DKE-t kell használni, mivel egyes szennyezések, mint gyökfogók, inhibeálni képesek
a termolízist. A vinil-klorid szelektivitásának kedvez a kis tartózkodási idő (4–5 sec), a hőmérséklet
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pontos szabályozása, a DKE konverziójának korlátozása. Amennyiben a DKE konverziója 50–60%, a
vinil-klorid szelektivitása 98% is lehet. A termékelegyet hideg diklór-etánban elnyeletik, amikor is a
HCl gázként távozik. A vinil-kloridot desztillációval különítik el, az átalakulatlan DKE-t
recirkuláltatják.
A korszerű vinil-klorid-gyártó eljárások jellemzője a fentiekben tárgyalt részlépések (a klór
addíciója etilénre, a DKE termolízise, az etilén oxiklórozása) messzemenő, gazdaságos integrációja. A
klórt az etilén addíciós klórozására, a DKE termolízise során felszabaduló sósavat pedig az etilén
oxiklórozására használják fel.
50 °C, 4-5 bar

550 °C, 30 bar

Cl2
etilén klórozása

diklór-etán
tisztítása

diklór-etán
termolízise

HCl

vinil-klorid
feldolgozása

C2H4
oxidatív klórozás
levegõ
230 °C, 2-4 bar
CH2

CHCl

4.1.4.4. ábra: Kombinált vinil-klorid gyártás sémája
Korábban előállítottak vini-kloridot etilén és acetilén összehangolt felhasználásával is. Ennek
keretében a DKE termolízisekor felszabaduló HCl-ot acetilénre addícionáltatták (igen tiszta acetilénre
van szükség). Ez a módszer azonban csak ott előnyös, ahol a kőolajfrakciók hőbontásakor etilént és
acetilént tartalmazó elegy keletkezik.
A vinil-klorid túlnyomó részét (kb. 95%-át) monomerként, kis részét kopolimerként
polimerizációra használják (PVC-gyártás, lásd Műanyagok fejezetben). Csupán kis hányada szolgál
kiindulási anyagként az etilén és etán néhány klórszármazékának előállítására.
4.1.5. Vinil-acetát előállítása etilén alapon
Az etilénből és ecetsavból kiinduló korszerű katalitikus eljárást azon felismerés alapján fejlesztették
ki, hogy az etilén PdCl2 által katalizált oxidációja az etilén acetoxilezését eredményezi akkor, ha a
reakciót ecetsavas oldatban nátrium-acetát jelenlétében végzik. E folyamat során a kétértékű palládium
fém palládiummá redukálódik:
CH2

CH2 + PdCl2 + 2 CH3COONa

CH2

CH O

C

CH3 + 2 NaCl + Pd + CH3COOH

O

.

4.1.5.1. ábra: Vinil-acetát előállítása
Ezt a sztöchiometrikus reakciót katalitikus reakcióvá lehet változtatni, ha egy redox rendszer
alkalmazásával gondoskodnak a Pd2+ egyidejű regenerálásáról. Erre a célra Cu2+ iont használnak,
amely könnyen visszaoxidálja a töltés nélküli Pd-ot kétértékű Pd2+ kationná, hasonlóan az etilén
acetaldehiddé történő oxidálási folyamatához. Eközben a Cu2+ ion Cu+ ionná redukálódik, és ez utóbbit
levegővel oxidálják kétértékű Cu2+ ionná. A többlépcsős kémiai folyamat az alábbi bruttó egyenlettel
összegezhető:
CH2

CH2 + CH3COOH + 0,5 O2

kat.
CH2

CH O

C

CH3 + H2O (H = - 176 kJ / mol)

O

.

4.1.5.2. ábra: Vinil-acetát gyártás bruttó egyenlete
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A technológiai megoldás alapvetően kétféle: folyadékfázisú és gázfázisú. A folyadékfázisú eljárás
(110–130 °C, 30–40 bar nyomás) folyamán etilénből és vízből melléktermékként acetaldehid is
keletkezik, melyet ecetsavvá oxidálnak, így biztosítva a reakció saját ecetsavszükségletét. Hátrány
viszont, hogy a melléktermékek között hangyasav is van, mely a Cl--ionnal együtt rendkívül korrozív
közeget eredményez, ami költséges szerkezeti anyagok alkalmazását (titán) teszi szükségessé.
A gázfázisú eljárásban szinte kizárólag vinil-acetát keletkezik, jelentős korróziós probléma nem
merül fel, szerkezeti anyaga lehet rozsdamentes acél. Az erősen exoterm reakciót csőreaktorban,
rögzített katalizátoron, kis nyomáson vezetik le (170–200 °C). A reakcióelegy O2-tartalmát
korlátozzák a robbanási koncentráció határai, így viszonylag kis (kb. 10%) etilénkonverzió érhető el.
A melléktermék főleg CO2, amit könnyű eltávolítani. A vinil-acetátot többfokozatú desztillációval
nyerik ki (99,9% tisztaság)
A vinil-acetátot túlnyomórészt polivinil-acetáttá alakítják át, és a polimert diszperziók, festékek,
kötőanyagok, valamint lakkipari alapanyagok előállítására használják. A polivinil-acetát jelentős
részét elszappanosítással vagy átészteresítéssel polivinil-alkohollá alakítják. Ezt ragasztóanyagok,
műszálak készítésére, textilipari segédanyagként, papírenyvezésre, diszpergálószerként, stb.
használják, az acetáljait, pl. a polivinil-butirált biztonsági üvegekben alkalmazzák.
4.1.6. Az etilén oxidációs termékei
Az etilén parciális oxidációjával előállítható legfontosabb (izomer) termékek az etilén-oxid (oxirán) és
az acetaldehid. Ezek nagy reakciókészségű vegyületek, és belőlük kiindulva több gyakorlati
jelentőségű ipari intermedier állítható elő. Meg kell azonban jegyezni, hogy az etilén legnagyobb
felhasználási területe a nagy sűrűségű és a kis sűrűségű polietilén, egyes országokban a vinil-klorid
előállítása.
4.1.6.1. Etilén-oxid előállítása klórhidrinből
A rövid szénláncú olefinek epoxidálására korábban kidolgozott kétlépéses klórhidrines eljárást etilén
esetében ma már alig alkalmazzák (propén esetében még használják). Etilénből hipoklorittal előállított
etilén-klórhidrint izolálás nélkül, mésztejjel hevítve alakították át etilén-oxiddá.
2 HOCH2

O

CH2Cl + Ca(OH)2

2

+ CaCl2 + 2 H2O

4.1.6.1.1. ábra: Etilén-oxid régebbi előállítása
Az etilén-oxid szelektivitása ugyan jó volt (80%), de több hátránya mutatkozott. Gyakorlatilag a
klór teljes mennyisége elveszett, sok melléktermék keletkezett (100 kg etilén-oxidra számítva 10–15
kg 1,2-diklóretán, 7–9 kg 2,2’-diklórdietil-éter és mintegy 300–350 kg CaCl2). Ezt az eljárást végül
azért váltották fel a közvetlen oxidációval, mert nagy volt a vegyszerköltség (különösen a klór drága)
és jelentős volt a szennyvízterhelés.
4.1.6.2. Etilén-oxid előállítása közvetlen oxidációval
Az etilén parciális oxidációját levegővel vagy oxigénnel végzik Ag-katalizátoron, magas
hőmérsékleten, mérsékelt nyomáson, mely exoterm folyamat.
CH2

CH2 + 0,5 O2

O

(H = - 105 kJ / mol)

4.1.6.2.1. ábra: Etilén-oxid előállítása etilén oxidációjával
A reakciót lényegében két, még erősebben exoterm konszekutív mellékreakció kíséri: egyik az
etilén teljes elégése, a másik az etilén-oxid továbboxidálása CO2-dá és vízzé.
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CH2

CH2 + 3 O2
O

+ 2,5 O2

2 CO2 + 2 H2O (H = - 1327 kJ / mol)

2 CO2 + 2 H2O (H = - 1223 kJ / mol)

4.1.6.2.2. ábra: Etilén-oxid gyártásának melléktermékei
Az ipari eljárások etilén-oxid szelektivitása 65–75% (levegős eljárásnál), illetve 70–80% (O2-es
eljárásnál). Újabban az oxigénes eljárás került előtérbe (kisebb önköltség, nincs ballaszt N2 gáz, stb.),
ebben az esetben viszont bizonyos mennyiségű „inert” gázt (metán, CO2) adnak a reakcióelegyhez
(reakciókörülmények: 10–20 bar nyomás, 250–300 °C). A katalizátorok általában max. 15% Ag-t
tartalmaznak finoman eloszlatott réteg formájában valamilyen hordozó felületén. A katalizátorok
aktivitását és szelektivitását különböző módszerekkel lehet szabályozni, ilyenek a hordozó összetétele
és fizikai tulajdonságai, az impregnálás módja és az Ag-só redukciója, kokatalizátorok, promótorok
alkalmazása, stb. A teljes oxidáció ellen inhibitorokat (pl. kis mennyiségű 1,2-diklór-etánt)
alkalmaznak. Az ipari megvalósítás egyik legfontosabb feladata a felszabaduló nagy reakcióhő
hatékony elvezetése (a katalizátor túlhevülése élettartam- és aktivitás-csökkenést okoz). Ezen célból az
etilénkonverziót 10% alatti értéken tartják, így behatárolják a maximális hőfejlődést. A leginkább
használatos csőköteges reaktorok rögzített katalizátorágyat tartalmaznak, és ezen vezetik át a
reakcióelegyet. Hűtő közegként kerozint, tetralint vagy vizet cirkuláltatnak a csövek között.
temperáló közeg be

reagáló anyagok

termékek

katalizátortér
temperáló közeg ki

4.1.6.2.3. ábra: Csőköteges reaktor elvi vázlata
A termékelegy abszorpciós kolonnába kerül, ahol az etilén-oxidot vízzel kimossák, majd egy
deszorbeáló készülékben gőzzel kiűzik a vizes oldatból és végül desztilláló kolonnában frakcionálják.
Az etilén-oxid–víz elegy egy részét közvetlenül glikollá dolgozzák fel.
4.1.6.3. Etilén-oxid felhasználása
Az etilén-oxidot közvetlenül csak néhány szűk területen használják: fertőtlenítőszerként (orvosi
műszerek), erjedésgátló szerként (gyümölcsraktárak), kártevők ellen gabonaraktárakban.
Mivel az etilén-oxid gyűrűjének felnyílása energiafelszabadulással járó folyamat, addícióra
hajlamos reaktív vegyület, nukleofil partnerekkel (pl. víz, alkoholok, NH3, aminok, karbonsavak,
fenolok, stb.) viszonylag könnyen, etoxilezett termékek keletkezése közben reagál. Az etoxilezési
reakció sebességét savas vagy bázisos katalizátorokkal növelni lehet. Mivel az addíció elsődleges
termékei is tartalmaznak reaktív OH-csoportot, maguk is tovább tudnak reagálni etilén-oxiddal, így
egymást követő lépésekben di-, tri- és polietoxilezett termékek keletkezhetnek.
Etilénglikol keletkezik víz addíciójával etilén-oxidra.
O
+ H2O

HOCH2

CH2OH

(H = - 80 kJ / mol)

4.1.6.3.1. ábra: Etilénglikol előállítása
Az ipari eljárásban az etilén-oxidot feleslegben vett vízzel reagáltatják, sav katalizátor
jelenlétében, 50–70 °C-on, atmoszférikus nyomáson, vagy katalizátor nélkül 140–230 °C-on, 20–40
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bar nyomáson (ez általában az etilén oxidációja után kapcsolt reaktorban történik). A keletkező vizes
glikololdatot töményítik, majd vákuumban frakcionálják.
Az etilén-glikolt túlnyomóan két területen használják: fagyálló hűtőfolyadékként motorokban, és
diolként poliészterek előállítására. Ez utóbbiak közül legfontosabb a polietilén-tereftalát (PET), melyet
főként műszálként, valamint fólia és gyanta formájában használnak.
Etilén-oxid és alkoholok reakciójában glikol-monoalkiléterek keletkeznek:
O
ROH +

kat.

ROCH2CH2OH + RO

CH2CH2 O

H
n

.

4.1.6.3.2. ábra: Etilén-oxid reakciója alkoholokkal
Metanol, etanol és n-butanol a leggyakrabban használt alkoholok. A reakció kivitelezése hasonló
az etilén-oxid hidratálásához, azzal a különbséggel, hogy többnyire bázisos katalizátorokat (pl. alkálihidroxidokat, alkáli-alkoholátokat, stb.) használnak. A nagy alkoholfelesleg ellenére is keletkeznek di, tri-, és polietilénglikol-monoalkil-éterek is. Az etilénglikol-monoetilétert pl. 170–190 °C-on és 10–15
bar nyomáson állítják elő. Ezt különböző márkanévvel (Cellosolve®, Carbitol®, Dowanol®, stb.)
lakkok oldószereként, fékfolyadék-adalékanyagként, ásványi és növényi olajok emulgeátoraként,
nyomdafesték készítésére, stb. használják.
Többszörösen etoxilezett származékokat az etilén-oxid és alkil-fenolok, zsíralkoholok, zsírsavak,
alkil-aminok feleslegével állítják elő (néhány bár nyomáson, NaOH vagy NaOAc katalizátor
jelenlétében), melyek hidrofil jellegét a beépített etilén-oxid egységek számával lehet szabályozni. A
polietoxilált vegyületeknek, mint fékezett habzású nemionos felületaktív anyagoknak, sokféle
felhasználási területe van: mosószerek aktív anyagai, nedvesítőszerek, emulgeátorok, diszpergálószerek. A
műanyagiparban poliuretánokat (pl. poliuretánhabokat) készítenek belőlük, poliéteralkoholok és
izocianátok reakciójával.
E termékek alkalmazhatósági megítélésénél fontos kritérium a biológiai lebonthatóság. Ismeretes,
hogy az alkil-fenol-etoxilátok nehezen, a zsíralkohol-etoxilátok viszont könnyebben lebonthatók.
Etilén-oxidot vizes ammóniaoldattal reagáltatva 60–150 °C-on, 30–150 bar nyomáson, exoterm
reakcióban, nagy szelektivitással etanol-aminok keveréke keletkezik.
O
NH3 +

60 - 150 °C
30 - 150 bar

H2NCH2CH2OH + HN(CH2CH2OH)2 + N(CH2CH2OH)3

4.1.6.3.3. ábra: Etilén-oxid reakciója aminokkal
A keverék reakciótermék összetétele a hőmérsékleten és nyomáson kívül leginkább az NH 3 és
etilén-oxid mólarányával befolyásolható, minél nagyobb az NH3 feleslege, annál nagyobb lesz a
monoetanol-amin aránya. Érdekes, hogy ekvimoláris arány esetén is jelentős a trietanol-amin
részaránya, ami arra utal, hogy a reakció első lépése lassabb, mint a konszekutív reakciólépések.
Az etanol-aminok, mint vízben oldódó gyenge bázisok, közvetlenül is felhasználhatók kozmetikai
készítmények (krémek, szappanok) komponenseiként. Különböző detergensek intermedierjeként is
szerepelnek: zsírsavakkal reagáltatva zsírsav-etanol-amidok, zsírsav-aminoetil-észterek és észteramidok keverékei keletkeznek. Kiinduló anyagok több fontos ipari vegyszer előállításához: morfolin,
etilén-imin, etilén-diamin stb.
Az etilén legnagyobb volumenű felhasználása a polietiléngyártás, amiről a Műanyagok fejezetben,
a hosszú szénláncú alfének és alfolok előállításáról a Tenzidek című fejezetben lesz szó, az etil-benzol
és sztirol a benzol-családfa vonatkozásában kerül tárgyalásra.
Az etilénből klór, illetve HCl addíciójával sokféle helyettesített klórszármazék állítható elő, amit
az alábbi ábrán foglaltunk össze:

© Bakó Péter

www.tankonyvtar.hu

4. Családfák

31

CH2

CH2
+ HCl

+ Cl2
ClCH2

- HCl

CH2Cl

CH3

CH2Cl
+ Cl2

+ Cl2
+ m Cl2

ClCH2

+ Cl2

CHCl2

CH2

CHCl

+ HCl

CH3

CHCl2

+ Cl2
- HCl

+ Cl2
Cl2CH

Cl2C

CCl2

CCl3

Cl2CH
- Cl2

+ Cl2

- HCl

Cl2CH

+ Cl2

CCl3

+ Cl2

CHCl2

ClCH

- HCl

- HCl
ClCH

CCl2

+ Cl2

CHCl

CH2

+ HCl

CCl2

CH3

CCl3

- HCl

.

4.1.6.3.4. ábra: Etilénből készülő klórszármazékok

4.2. Propilén ipari felhasználása
Etilén után a benzinpirolízis második legnagyobb volumenű terméke a propén (propilén).
Polimerizációs célú felhasználása már nem olyan döntő mértékű, mint az etilén esetében. Sokirányú
felhasználását az alábbi ábra foglalja össze.
CH2

FP

C

COOCH3

PMM

CH3
OH
CH3

C

CH3

CH3

CH3

O

C

CH2 CH
CH3

O
CH3

N-6

HO

O

C

CH3

NH

EGY
OH

PK

CH3

CH
CH3
oligomerek
CH3

CH CH3

PP

CH2

OH

CH CH3

CH2
O

O
CH3CH2CH2

CH CN

C

CH3
H

CH3CH2CH2CH2OH CH3CH2CH2CH2

DBF

CH CH2CH3 CH2

CH CH3

CH2OH

OH

HO

DIOF

4.2.1. ábra: Propilén ipari felhasználása
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4.2.1. Izopropil-alkohol előállítása propénből
Eredetileg a propén hidratálását kénsavval, folyadékfázisban valósították meg. Ezen eljárás szerint a
H2O addíciója propénre közvetve, kénsav-félészteren keresztül megy végbe. Ez utóbbit a második
lépcsőben hidrolizálják, miután a kénsavat víz hozzáadásával vagy gőz bevezetésével 40%-nál kisebb
koncentrációra hígítják:
CH2

CH CH3 + H2SO4

(CH3)2CH

O

SO3H

H2O

(CH3)2CH

OH + H2SO4.

4.2.1.1. ábra: Izopropanol előállítása propénből
A visszamaradó híg kénsavat végül újrahasznosítás céljából töményítik oly módon, hogy a
magasabb forráspontú szerves melléktermékek oxidatív elbontására kevés salétromsavat adnak a
kénsavoldathoz.
A propén gázfázisú katalitikus hidratálásának elve analóg az etanol előállításával:
CH2

CH CH3 + H2O

kat.

(CH3)2CH

OH

(H = - 50 kJ / mol).

4.2.1.2. ábra: Izopropanol előállítása propén hidratálásával
Az etilénnel ellentétben a propén protonálása a reakció első lépésében jóval könnyebben megy
végbe, mivel a képződő szekunder propil-karbénium-ion stabilabb, mint a primer etil-karbénium-ion.
Ezért az etilénhez viszonyítva jóval nagyobb propénkonverzió érhető el. Az egyensúly ebben a
reakcióban alacsonyabb hőmérsékleten és nagyobb nyomás alkalmazásával érhető el, mivel a reakció
exoterm és mólszámcsökkenéssel jár (Le Chatelier–Braun-elv). A különböző technológiák a
katalizátorok fajtájában, és a reakciókörülményekben térnek el egymástól (pl. a német ICI-eljárás 270
°C-on és 250 bar nyomáson, míg a Hüls-eljárás 170–190 °C-on és 25–40 bar nyomáson termel). A
gázfázisú eljárások SiO2-hordozóra vitt foszforsavat használnak katalizátorként, melyeknek nagy
ugyan a szelektivitása (97%) de hátrányuk az alacsony propénkonverzió és a nagy beruházási költség
(a nagynyomású készülék és a gázcirkuláltatás miatt).
A folyadék–gáz halmazállapotú hidratálást filmreaktorban oldják meg, erősen savas ioncserélő
gyanta jelenlétében. A cseppfolyós vizet és a gáz halmazállapotú propént a reaktor tetején vezetik be,
és áramoltatják át a szulfonsav típusú szilárd ioncserélő tölteten. A folyadék és a gáz intenzíven
érintkezik a savas katalizátoron, és átalakul vizes izopropanollá. A propénkonverzió eléri a 75%-ot. A
katalizátor élettartama legalább 8 hónap, amit lényegében az ioncserélő gyanta SO3H-csoportjának
hidrolitikus lebomlása határoz meg.
A folyadékfázisú eljárásokban vízben oldódó katalizátorok (sziliko-volfrámsav típusú vegyületek
szabad sav vagy sók formájában) használatosak szintén magas hőmérsékleten és nyomáson.
A termék kinyerése: a 10–15% izopropanolt tartalmazó vizes oldatból az alacsonyabb forráspontú
komponensek eltávolítása után egy alkohol–víz azeotrópot desztillálnak le, melyet benzol hozzáadása
után újradesztillálva állítják elő a vízmentes izopropanolt.
Korábban az izopropanol számottevő részét aceton előállítására használták. Manapság jóval
kisebb az ilyen célú felhasználás (10–20%), mert a propén közvetlen oxidációjával gazdaságosabban
lehet acetonhoz jutni. Túlnyomórészt oldószerként, extraháló szerként, motorbenzin-adalékként (a
karburátor jegesedésének megakadályozására), továbbá a kozmetikai és gyógyszeriparban etanol
helyett használják.
Egyik fontos származéka az izopropil-acetát, mely előállítható izopropanol ecetsavval történő
észteresítésével, vagy újabban ecetsav és propén közvetlen addíciójával is. Izopropil-acetátot
használnak oldószerként, vagy etil-acetáttal és vízüveggel keverve talajszilárdításra. (A talajban az
észterek hidrolízisekor képződő ecetsav az alkáli-szilikátokból kovasavat szabadít fel, mely
térhálósítja a talajt.)
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4.2.2. Aceton előállítása propénből
CH3

O

H2
CH2

CH CH3

CH CH3 ~
50
0
OH
Ag °C
(C
u)
CH3
O2 v. levegõ
120 °C
10 - 14 bar
PdCl2 / CuCl2

C

CH3

O

4.2.2.1. ábra: Aceton előállítása propénből
A leggazdaságosabb aceton előállítás a propén közvetlen oxidációjával történik a Wacker–Hoechst
eljárása szerint. A propént folyadékfázisban, PdCl2-CuCl2 katalizátor jelenlétében 110–120 °C-on és
10–14 bar nyomáson oxigénnel reagáltatják:
CH2

CH CH3 + 0,5 O2

kat.
CH3

C

CH3

(H = - 255 kJ / mol)

O

4.2.2.2. ábra: Aceton előállítása propén oxidációjával
A katalizátor működése és regenerálása hasonló, mint azt az acetaldehid előállításánál leírtuk. A
propén konverziója elérheti a 99%-ot, az aceton szelektivitása 92%, melléktermékként 2–4%
propionaldehid keletkezik. Két lehetőség van a reakció technológiai megvalósítására:
a.) egylépéses eljárás: a propént és az oxigént egyidejűleg reagáltatják a katalizátorral
vagy pedig
b.) kétlépéses eljárás: a propén és a katalizátorrendszer reakcióját külön lépésben vezetik le, majd
a katalizátort ezt követően regenerálják levegővel vagy oxigénnel.
Gazdasági okok miatt előnyösebb a kétlépcsős eljárás, mivel ebben az esetben propén és propán
elegyéből is ki lehet indulni, ahogyan az a szénhidrogének hőbontási termékeként közvetlenül
rendelkezésre áll. A propán itt inert gázként viselkedik, nem vesz részt a reakcióban. A keletkező
acetont kétlépcsős desztillációval választják el az alacsonyabb, ill. a magasabb forráspontú kísérő
anyagoktól. A más eljárásokban társ- és melléktermékként nagy mennyiségben keletkező aceton
csökkenti az érdeklődést a közvetlen előállítás iránt.
4.2.3. Aceton előállítása izopropanolból
Az izopropanol dehidrogénezése az acetongyártás területén a propénoxidációs eljárás után a második
helyet foglalja el. (1970-ben, az USA-ban az acetonnak még kb. 50–60%-át izopropanolból állították
elő.) Ma már az első helyet a kumolgyártó technológia foglalja el, melynek mellékterméke az aceton.
Hasonlóan a formaldehid és az acetaldehid megfelelő alkoholokból történő előállításához, az
izopropanol oxidatív dehidrogénezése is 400–600 °C-on játszódik le Ag vagy Cu katalizátoron, oxigén
vagy levegő jelenlétében, kis nyomáson, illetve tisztán dehidrogénezés 300–400 °C-on ZnO
jelenlétében. Közülük a dehidrogénezés a kedvezőbb megoldás, ami például a Standart Oil eljárása
szerint ZnO jelenlétében, gázfázisban, 98%-os izopropanolkonverzióval játszódik le, nagy
szelektivitással.
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0,5 O2
kat.
(CH3)2CH

CH3

CH3 + H2O

(H = - 180 kJ / mol)

CH3 + H2

(H = + 67 kJ / mol)

O

OH
kat.

C

CH3

C
O

4.2.3.1. ábra: Aceton előállítása izopropanolból
A dehidrogénezés nagy hőszükséglete miatt a reakciót fűtött csőköteges reaktorban vezetik. Ebben
az esetben is többféle eljárás ismert, különböző katalizátorokkal és reakciókörülményekkel, pl.
folyadékfázisú eljárás, oldószeres módszer, stb.
A feldolgozás a reakcióelegy kondenzációjával vagy vízben történő elnyeletésével történik, a
tiszta acetont desztillációval nyerik ki.
Az aceton 30–40%-át oldószerként használják, különböző természetes és szintetikus termékek
számára. A nagyobb hányadot különböző értékes intermedierek előállítására használják: metilmetakrilát (cián-hidrin-képzésen keresztül), biszfenol-A (műanyagipari alapanyag), kisebb részben
diaceton-alkohol, mezitil-oxid, metil-izobutil-keton (MIBK) készül belőle, melyek gyanták, lakkok,
nitro-cellulóz, zsírok és olajok oldószerei.
4.2.4. Propilén-oxid előállítása propénből
A propilén-oxid is kulcsfontosságú intermedier, sokoldalú kémiai ipar épül rá. A propilén-oxidot nem
lehet iparilag az etilén-oxidhoz hasonló módon (az olefin közvetlen oxidációjával) előállítani. Ebben
az esetben még tartja magát az etilén-oxid számára már gazdaságtalanná vált klór-hidrines eljárás
(kisebb részben hidroperoxidokkal végzett indirekt oxidációs eljárások működnek egyes országokban).
A módszer két lépésből áll: a HOCl-addíciót egy HCl-elimináció követi. A propént egy
kolonnában 35–50 °C-on és 2–3 bar nyomáson klór vizes oldatával reagáltatják (a vizes oldatban HCl
és HOCl egyensúlyi elegy van).
ClCH2
CH2

CH CH3
OH

CH CH3 + HOCl

25 °C

O

Ca(OH)2
HOCH2

CH3

CH CH3
Cl

4.2.4.1. ábra: Propilén-oxid előállítása HOCl segítségével
A HOCl és propén reakciójában α- és β-klór-hidrin 9:1 arányú keveréke keletkezik kis
koncentrációban, amit izolálás nélkül, feleslegben vett 10%-os mésztejjel vagy híg nátronlúggal 25
°C-on propilén-oxiddá dehidroklóroznak. A propilén-oxidot a termékelegyből gőzbevezetéssel
gyorsan kihajtják, hogy megakadályozzák hidratálását, majd desztillációval tisztítják.
Melléktermékként 1,2-diklórpropán (6–9%) és biszklór-diizopropiléter (1–3%) keletkezik. A Ca(OH)2
nemcsak dehidroklórozásra használódik, az oldatban lévő HCl semlegesítését is végzi. Mivel az
értéktelen CaCl2-, illetve NaCl-oldat nagy klórveszteséget jelent (1 tonna PO mellett kb. 40 tonna vizes
sóoldat keletkezik), ez a klór újrahasznosítására alkalmas megoldások, illetve klórmentes oxidációs
módszerek keresésére ösztönzött. A szervetlen HOCl helyett megfelelő szerves vegyületeket
választottak oxigénforrásként.
4.2.5. Propilén-oxid előállítása propén oxidációjával
A propén indirekt epoxidálása azon a megfigyelésen alapul, hogy egyes szerves vegyületek
peroxidképzésre hajlamosak (gyökös oxidáció), és az így létrejött szerves hidroperoxidok vagy peroxikarbonsavak a peroxid formájában kötött oxigént homogén katalitikus folyadékfázisú reakcióban
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képesek szelektíven átadni az olefin kettős kötésére, ami epoxidok képződésére vezet. A
hidroperoxidok eközben alkoholokká, a peroxisavak karbonsavakká alakulnak át.
kat.
CH2

O

CH CH3
R
R

O OH
v.
C

O

( + ROH v. RCOOH )
CH3

OH

O

4.2.5.1. ábra: Propilén-oxid előállítása propén oxidációjával
A jelenleg leginkább alkalmazott „Oxiran” eljárások peroxidképzésre izobutánt vagy etil-benzolt
használnak. Ezekből kíméletes körülmények között, egy iniciátor jelenlétében, levegővel vagy
oxigénnel hidroperoxidot képeznek, melyekkel egy másik reaktorban, folyadékfázisban epoxidálják a
propént propilén-oxiddá, pl. terc-butanolban mint oldószerben, többnyire Mo-alapú katalizátor
jelenlétében, kis nyomáson és közepes hőmérsékleten.
(CH3)3CH

O2

(CH3)3C

O

OH

CH2

O

CH CH3

+ (CH3)3C

kat.
90 - 130 °C
15 - 65 bar

OH

CH3

4.2.5.2. ábra: Propilén-oxid előállítása szerves peroxidokkal
Terc-butil-hidroperoxiddal 10%-os propénkonverziónál mintegy 90%-os szelektivitással állítanak
elő propilén-oxidot. A reakcióelegyet desztillációval dolgozzák fel. A propilén-oxid mellett keletkező
terc-butanol is felhasználható, pl. üzemanyagokban fagymentesítő adalékként, oktánszámnövelésre,
dehidratálva izobuténné alakítható stb.
Az epoxidálás céljára iparilag alkalmazott szerves peroxidok másik csoportjába peroxikarbonsavak tartoznak, melyek közül főleg a perecetsavnak van gyakorlati jelentősége.
A propilén-oxid előállítások fejlesztései a következő hátrányokat igyekeznek kiküszöbölni, ill.
javítani: a klórhidrines eljárásoknál szennyvíz- és melléktermék-problémák (1 kg PO előállításakor 1,4 kg
Cl2 vész el híg CaCl2 oldat, ill. 0,15 kg diklór-propán formájában), a hidroperoxidos reakcióknál a
propilén-oxidnál nagyobb mennyiségű melléktermék keletkezik (pl. 1 kg PO mellett 2,1 kg tercbutanol képződik).
A propilén-oxid fontos ipari intermedier, a legnagyobb mennyiséget a műanyagipar használja fel,
polipropilénglikolok és poliuretánok előállításához használt propoxilezett termékek formájában (PO
addíciója propilénglikolra vagy más többértékű alkoholra). Mennyiségileg ezután következik az 1,2propilénglikol (röviden propilénglikol), dipropilénglikol, különféle propilezett termékek,
propilénglikol-éterek, izopropanol-aminok stb. előállítása.
O

H2O
CH3

60 °C

HOCH2

CH CH3
OH

4.2.5.3. ábra: Propilénglikol előállítása
Propilénglikolt a PO hidratálásával állítanak elő savas vagy bázisos katalizátorok jelenlétében,
nagy vízfelesleggel. Használják fagyálló szerként, fékfolyadéknak, valamint alkid-, poliésztergyanták
előállítására (pl. ftálsavanhidriddel reagáltatva), mivel nem toxikus, kozmetikai és gyógyszerészeti
célokra is használható. Ahol azonban lehet, igyekeznek a hidratálási lépést elhagyni, és közvetlenül a
propilén-oxid addíciójával az ipari termékekhez jutni. A propilén-oxid és propilénglikol reakciójával
polipropilénglikolok állíthatók elő, melyek vízben oldhatatlanok ugyan, de etilén-oxiddal reagáltatva
vízoldhatóvá tehetők, és így nemionos felületaktív anyagként mosószerek és emulgeálószerek
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komponensei. A propilén-oxidot többértékű alkoholokra (glicerin, pentaeritrit stb.) addícionáltatva
műanyagipari alapanyagokat gyártanak belőle.
4.2.6. Akrilnitril előállítása propénből
A polipropilén után az akrilnitrilgyártás a második legfontosabb propénfelhasználási terület.
Korábban az akrilnitrilt etilén-oxidból vagy acetilénből kiindulva állították elő HCN-addícióval.
Manapság a propén ammonoxidációjával állítják elő sokféle katalizátor és különböző
reakciókörülmények alkalmazásával.
kat.
CH2

CH CH3 + NH3 + 1,5 O2

CH2

CH CN + 3 H2O

(H = - 502 kJ / mol)

4.2.6.1. ábra: Akrilnitril előállítása
A leginkább alkalmazott eljárás szerint sztöchiometrikus arányban vett propént és ammóniát
vízgőz hozzáadásával fluidágyas katalitikus reaktorban 450 °C-on és 2 bar nyomáson csekély
levegőfelesleggel reagáltatnak. Az eredetileg bevezetett Bi-Mo-alapú katalizátort többen módosították,
hogy a melléktermékek keletkezését minél jobban háttérbe szorítsák. Az exoterm reakció és a propén
egy részének elégése miatt keletkező hőmennyiséget hőcserélőben túlhevített vízgőz fejlesztésére
hasznosítják. A gáznemű reakcióelegy feldolgozása vizes mosással történik. A szintetikus
szálgyártáshoz szükséges 99% feletti tisztaságú akrilnitril kinyerése többfokozatú desztillációval
történik a vizes oldatból. Melléktermékként főleg acetonitril és HCN keletkezik, melyeket tisztítás
után sokoldalúan tudnak hasznosítani.
A propén további felhasználásával más fejezetekben foglalkozunk: a kumol előállítását a
fenolgyártásnál tárgyaljuk, a butiraldehidről a hidroformilezés keretében lesz szó. A propén katalitikus
levegős oxidációjával akroleint is gyártanak.

4.3. Metanol
4.3.1. Metanol előállítása
A metanol előállítása nagynyomású CO/H2 szintézisgázból történik többféle eljárással, melyek a
reakciókörülményekben és a katalizátorokban különböznek egymástól. A két legjelentősebb módszert
és a melléktermékeket a 4.3.1. ábra foglalja össze.
Mivel manapság metánból állítják elő a szintézisgázt, amelyben a CO és H2 gáz aránya nem
megfelelő, ezért először beállítják a kívánt sztöchiometrikus (1:2) arányt.
A nagynyomású BASF-eljárás paraméterei: 350 °C és 340 bar, a katalizátor ZnO-Cr2O3. Az
oxidok keverékéből álló katalizátor meglehetősen ellenálló a szokványos katalizátormérgekkel
szemben, így annak élettartama több évet is elérhet. A reaktorban lévő katalizátorra több helyen is
alacsonyabb hőmérsékletű szintézisgázt vezetnek be, hogy megakadályozzák az erősebb
felmelegedést, ami az egyensúlyt kedvezőtlenül befolyásolná. A mellékreakciók visszaszorítására
rövid (1-2 sec) tartózkodási időt állítanak be, a konverzió egyszeri átfutásban többnyire mindössze 12–
15%.
Kisebb nyomást és alacsonyabb hőmérsékletet (70 bar, 240 °C) igényel egy CuO-Cr2O3
katalizátoros eljárás, a réztartalmú katalizátorok hátránya azonban, hogy rendkívül kénérzékenyek
(szintézisgáz fokozott tisztítása). A csőreaktorok vízhűtéssel működnek, a gőztermeléssel növelik a
gazdaságosságot.
Több középnyomású technológia is működik, melyek különböző CuO alapú vagy Zn-Cr-alapú
katalizátort alkalmaznak.
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CO + 2 H2

CH3OH

(H298 = - 92 kJ / mol)

katalizátor

T (°C)

p (bar)

ZnO - Cr2O3

~ 350

~ 340

CuO - Cr2O3

~ 240

~ 70

Konkurrens reakciók:
H2 / CO
CO + 3 H2

CH4 + H2O

3

2 CO + 5 H2

C2H6 + 2 H2O

2,5

3 CO + 7 H2

C3H8 + 3 H2O

2,5

2 CO + 4 H2

C2H5OH + H2O

2

3 CO + 6 H2

C3H7OH + 2 H2O

2

2 CO + 4 H2

CH3OCH3 + H2O

2

2 CO + 2 H2

CH4 + CO2

1

3 CO + 3 H2

C2H5OH + CO2

1

CO2 + C

2 CO

4.3.1.1. ábra: A metanolgyártás melléktermékei
4.3.2. Metanol ipari felhasználása
A metanolt közvetlenül motorbenzin-adalékként és oldószerként használják. Energiahordozóként
egyre inkább átveheti valamely üzemanyag szerepét, és nagy jelentőségű alapanyag lehet a
fermentációs fehérjegyártás számára.
Vegyipari kiindulóanyag a formaldehid, dimetil-tereftalát (DMT), ecetsav, metil-halogenidek,
metil-terc-butiléter (MTBE), metilaminok, metil-metakrilát, metilacetát, metil-glikol-éterek, stb.
gyártás számára. A legfontosabb ipari felhasználásokat a 4. ábra foglalja össze.
PMM
COOCH3

FP, AP
CH2

CH2OH
HOCH2

C

CH2O

CH2OH

C

COOCH3
PÉ

CH3

CH2OH

COOCH3
CH3
O

CH3

C

CH3

CH3

OH

CH3NH2, (CH3)2NH, (CH3)3N

CH3

CH3COOH

HCOOCH3

CH3Cl

HCOOH

4.3.2.1. ábra: A metanol ipari felhasználása
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4.3.2.1. Formaldehid előállítása metanolból
Metanolból két különböző reakcióúton gyártanak formaldehidet:
1. Dehidrogénezéssel vagy oxidatív dehidrogénezéssel Ag vagy Cu katalizátor jelenlétében.
2. Oxidációval Fe-tartalmú MoO3 katalizátor jelenlétében.
1. A dehidrogénezés két lépésben megy végbe: először a metanol dehidrogénezése az Ag vagy Cu
katalizátoron (endoterm), majd ezt követően a hidrogén elégése oxigénnel (erősen exoterm) az alábbi
bruttó egyenlettel írható le (a bruttó egyenlet azonos az oxidációs eljáráséval).
Ag v. Cu
CH3OH

CH2O + H2

(H = + 84 kJ / mol)

H2O

(H = - 243 kJ / mol)

600 - 720 °C
H2 + 0,5 O2

4.3.2.1.1. ábra: Formaldehid előállítása metanolból
Az ipari megvalósításban annyi – a sztöchiometrikus mennyiségnél kevesebb – levegőt adagolnak,
hogy a reakció hőmérséklete 600–650 °C legyen, ez esetben nem teljes az átalakulás, a maradék
metanolt vissza kell vezetni a reaktorba. Kissé magasabb hőmérsékleten, vízgőz hozzáadásával
azonban teljes átalakulás érhető el, sőt a katalizátor élettartama is növelhető (a katalizátor érzékeny
idegen fémnyomokra, halogénekre, kénre). A forró gázelegyet gyorsan lehűtik kb. 150 °C-ra, majd a
terméket vízben abszorbeáltatják, általában 37–42%-os vizes oldatot állítanak elő (formalin), a
konverzió több, mint 92%. Melléktermékként főleg CO és CO2 keletkezik.
hulladék gázok (N2, H2, CO2, stb.)

elegy
600 - 700 °C

katalizátortér
(Ag)

H2O

reaktor
CH3OH (+H2O)

hûtõ
levegõ

150 °C
rektifikálással
kombinált
elnyeletõtorony
párologtató

fûtõ-hûtõ rendszer

CH2O (42%-os)

4.3.2.1.2. ábra: Formaldehidgyártás folyamatábrája
Az oxidációs eljárásnál gyakorlatilag teljes egészében a metanol levegővel történő oxidációja
megy végbe:
CH3OH + 0,5 O2

Fe2O3 - MoO3
350 - 450 °C

CH2O + H2O

(H = - 159 kJ / mol)

4.3.2.1.3. ábra: Formaldehid előállítása metanol oxidációjával
A metanol gőzét nagy levegőfelesleggel, 350–450 °C-on, csőköteges reaktorban Fe2O3 és MoO3
(Fe2[MoO4]3) katalizátoron vezetik át. A termék kinyerése hasonló az előbbihez, a melléktermékek
között hangyasav is keletkezik, amit ioncserélő oszlopon távolítanak el. Előnyként említhető az
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alacsonyabb reakció-hőmérséklet és az elérhető nagyobb formaldehidkoncentráció, hátrány viszont a
nagy levegőfelesleg miatt szükséges nagyobb beruházási és energiaköltség.
A formaldehid vizes oldatát közvetlenül alkalmazzák fertőtlenítő- és konzerválószerként (erős
méreg), továbbá segédanyagként a textil-, szőrme-, papír- és faiparban.
Vegyipari kiinduló anyagként a legnagyobb mennyiségben fenol-, karbamid- és melamingyanták
készítésére használják (l. műanyagok fejezet). Vízmentes formaldehid – monomer vagy trimer
(trioxán) formájában – a polioximetilén termoplasztikus műanyag kiindulási anyaga.
Aldolreakcióban egyes többértékű alkoholok, pl. a pentaeritrit előállítására használják. Az
acetaldehidet feleslegben lévő formaldehiddel reagáltatják Ca(OH)2 vagy NaOH vizes oldatában:

3 CH2O + CH3CHO

Ca(OH)2
15 - 45 °C

CH2OH
HOCH2

C

CH2OH

CH2O
H2O

CHO

- HCOOH

HOCH2

CH2OH

C

CH2OH

CH2OH
(H = - 92 kJ / mol)

4.3.2.1.4. ábra: Pentaeritrit előállítása
A pentaeritritet lakkiparban (alkidgyanták), robbanóanyag-iparban (nitrátját), lágyítók,
emulgeátorok és szívgyógyszer előállítására használják.
Formaldehidet használnak egyes Reppe-szintéziseknél, pl. az 1,4-butindiol előállítása, az USA-ban
glikol és glikolsav gyártására (több lépésben CO és H2O reakciójával), intermedierek klórmetilezésére
(CH2Cl csoport bevitele HCl segítségével, pl. No-Spa-szintézis) stb.
4.3.2.2. Metil-metakrilát előállítása
A metil-metakrilát előállításának intermedierje az aceton-ciánhidrin, melyet aceton és HCN-bázis
katalizált folyadékfázisú addíciójával állítanak elő, majd azt tömény kénsavval hevítve
metakrilsavamid-szulfáttá alakítják és végül metanollal reagáltatják.
HCN
OH-

O
C
CH3

CH3

CN

HO

T < 40 °C CH
3

C
CH3

H2SO4
H2O
80 - 140 °C

CH3OH
HO

CONH2

80 °C

CH3

- NH4HSO4

C
CH3

. H SO
2
4

CH2

C

COOCH3

CH3

- H2O

4.3.2.2.1. ábra: Metil-metakrilát előállítása
4.3.2.3. Dimetil-tereftalát előállítása
Dimetil-tereftalát előállítása leginkább a p-xilol oxidációjával együtt történik egy vagy két lépésben,
az átmenetileg keletkező p-toluilsav, illetve tereftálsav metanollal történő észteresítésével, magas
hőmérsékleten és nyomáson (lásd később). A dimetil-tereftalátot főleg poliészter előállítására
használják (PET).
4.3.2.4. Metil-klorid előállítása
Metil-klorid előállítása metanolból HCl-dal történik folyadék fázisban, de még inkább gáz fázisban
300–400 °C-on, 3–6 bar nyomáson, Al2O3 katalizátor jelenlétében:
CH3OH + HCl

CH3Cl + H2O

(H = - 33 kJ / mol)

4.3.2.4.1. ábra: Metilklorid előállítása
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Metil-klorid gyártása más módszerrel is folyik (metán klórozása), de a fenti módszer a
legfontosabb, tekintettel az olcsó metanolra és a melléktermékként egyre nagyobb feleslegben
rendelkezésre álló sósavra. A reakció jó termeléssel és szelektivitással megy, melléktermékként kevés
dimetil-éter keletkezik.
A metil-kloridból további klórozással többszörösen klórozott metil-klorid-származékok állíthatók
elő, gazdaságosan kombinált megoldással, amennyiben az itt felszabaduló sósav felhasználható a
metil-klorid metanolból kiinduló előállítására. Valamennyi klórozott metánszármazék széles körben
használható, mint jó és nem éghető oldószer (kivéve a CH3Cl). Sok helyen használják a metil-kloridot
szintéziseknél intermedierként, illetve metilező reagensként, fenolok, alkoholok és cellulóz
éteresítésére, továbbá metil-klór-szilánok, ólom-tetraetil, kvaterner ammóniumsók előállítására.
4.3.2.5. Metil-aminok előállítása
Nagyipari méretekben a metanolt és ammóniát alumínium-oxid, -szilikát vagy -foszfát jelenlétében
400–500 °C-on, 20–30 bar nyomáson reagáltatják:
- H2O
NH3 + CH3OH

CH3NH2

Al2O3 - SiO2
400 °C
80 bar

CH3OH
- H2O

(CH3)2NH

CH3OH
- H2O

(CH3)3N

4.3.2.5.1. ábra: Metil-aminok előállítása
Az alkilezés természetesen nem áll le a monometil-amin képződésénél, mindhárom lehetséges
metil-amin egymás mellett keletkezik. A mono- és dialkilezés számára kedvező, ha NH3-felesleget
alkalmaznak és vizet is adnak a reakcióelegyhez. Mellékreakcióként bomlási folyamatok is
végbemennek és így CO, CO2, CH4, H2, N2 stb. keletkeznek. A termékek elválasztása (azeotrópot
képeznek) nyomás alatti desztillációval történik.
A metil-aminok fontos oldószerek, intermedierek inszekticidek, herbicidek, gyógyszerek és
detergensek előállítására. Legnagyobb jelentősége a dimetil-aminnak van, pl. az N,N-dimetilformamid előállítása terén.
4.3.2.6. Ecetsav előállítása metanolból
A BASF által kidolgozott metanol karbonilezési reakciója CoI2 katalizátor jelenlétében, magas
hőmérsékleten és nyomáson a következő egyenlet szerint játszódik le:
kat.
CH3OH + CO

CH3COOH

(H = - 138 kJ / mol)

4.3.2.6.1. ábra: Ecetsav előállítása metanol karbonilezésével
A korróziós problémákat csak különösen ellenálló Mo–Ni-ötvözetek alkalmazásával tudták
megoldani. A nyersterméket több kolonnán desztillálva tudják kinyerni a 99,8%-os ecetsavat.
Utóbbi időkben ródium-jodid alapú katalizátort fejlesztettek ki (Monsanto-eljárás), ami jóval
aktívabb, mint a CoI2. A metanolt és szén-monoxidot folyadékfázisban reagáltatják 150–200 °C-on,
kis nyomáson, 99% szelektivitással (CH3OH-ra), melléktermékként sok CO2 és H2 keletkezik.
Különleges műveletekkel regenerálják a katalizátort, hogy a drága Rh-ot veszteségmentesen
visszanyerhessék. Gazdasági okok miatt (mióta az etilén ára magas) jelenleg ez a leginkább
alkalmazott módszer az ecetsav ipari előállítására.
4.3.2.7. Metil-terc-butil-éter előállítása
A metil-terc-butiléter (MTBE) előállítása metanolból és izobuténből történik, kis hőmérsékleten és
nyomáson folyadékfázisban, savas ioncserélő katalizátor jelenlétében:
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CH3

H+
CH3

C

CH2 + CH3OH

CH3

CH3

C

CH3

OCH3

4.3.2.7.1. ábra: Metil-terc-butiléter előállítása
Közel teljes konverziót tudnak elérni, viszont a feldolgozás nem egyszerű, többlépcsős nyomás
alatti desztillációval lehet a tiszta MTBE-t kinyerni, mivel metanollal azeotrópot képez. Ez a
világviszonylatban legnagyobb mennyiségben gyártott éter, leginkább a motorbenzin
oktánszámnövelő adalékanyagaként kerül felhasználásra.
4.3.2.8. Metil-formiát előállítása
A hangyasav, illetve a metil-formiát előállítása metanol és szén-monoxid reakciójával történik
katalitikus mennyiségű nátrium-metilát jelenlétében 70 °C-on és 20–200 bar nyomáson:
CH3OH + CO

NaOCH3

NH3

HCOOCH3

HCONH2 + CH3OH

H2SO4

70 °C

80 - 100 °C

- (NH4)2SO4

20 - 200 bar

4 - 6 bar

85 °C

HCOOH

4.3.2.8.1. ábra: Hangyasav előállítása
Az egyes megoldások a karbonilezés körülményeit illetően nagyon hasonlóak, de a hangyasavvá
történő hidrolízis technikai végrehajtásában különböznek. A fő probléma ugyanis annak
megakadályozása, hogy a már keletkezett hangyasavból újra észter keletkezzék. Ennek
megakadályozása pl. úgy történik, hogy a metilformiátot ammóniával kis nyomás alatt formamiddá
alakítják, majd ez utóbbit hidrolizálják.
Egy újabb eljárás szerint metanol gáz fázisú dehidrogénezésével (Cu-katalizátoron) állítják elő a
metil-formiátot.
kat.
2 CH3OH

HCOOCH3 + 2 H2

4.3.2.8.2. ábra: Metil-formiát előállítása
A feldolgozások általában desztillációval történnek, a saválló acél- vagy titánkolonnához pl.
ezüstbevonatú vagy grafitkondenzátor csatlakozik (korróziós problémák).
A hangyasav egyik gyakorlati alkalmazása az állattenyésztésben van, a zöldtakarmány silózásánál
hangyasav adagolásával segítik elő a tejsavas erjedést. Használják még színező- és csávázófürdők
savanyítására és fertőtlenítésére, sói a textil- és bőripar segédanyagai.
Metil-formiátból dimetil-aminnal állítják elő az N,N-dimetil-formamidot (DMF), ami nagyon
fontos oldószer (különösen a gyógyszeriparban), műszálgyártás céljára pedig poliamidoldatot
készítenek belőle.
HCOOCH3 + (CH3)2NH

HCON(CH3)2

4.3.2.8.3. ábra: Dimetil-formamid előállítása
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4.4. A benzol ipari felhasználása
O
PS

C
CH3

CH3

CH

C10H21

CH3

CH

C10H21

CH3

MM

CH2CH3

MIBK
BFA
OH
SO3H
FP
NH2

NO2

Cl

O
O
Cl

színezékek
O

KL

Cl

Cl

Cl

Cl

PA

O
HOOC-(CH2)4-COOH

Cl

PÉ

4.4.1. ábra: Benzolból előállított ipari anyagok
A reformált benzin és a pirolízisbenzin a benzol fő forrása, a kőszénkokszolás ebből a
szempontból ma már gyakorlatilag nem játszik szerepet. A benzol legnagyobb részét nitrobenzollá
alakítják és abból anilint gyártanak.
4.4.1. Nitrobenzol előállítása
A benzol nitrálását leginkább salétromsav és tömény kénsav keverékéből álló nitrálósavval végzik.
+ HNO3

NO2

H2SO4

+

H2O

(H = - 117 kJ / mol)

4.4.1.1 ábra: Benzol nitrálása
A kénsavnak ez esetben több funkciója van: egyrészt elősegíti az NO2+ nitrónium kation
(tulajdonképpeni nitráló ágens) képződését (lásd 4.4.1.2. egyenlet), másrészt megakadályozza a HNO 3
disszociációját és így az oxidáló NO3– -ionok képződését azáltal, hogy a vizet hidrát formájában
megköti. Ezen kívül oldásközvetítő szerepet is betölt a vizes és a szerves fázis között:
NO2+ + H3O+ + 2 HSO4-

HNO3 + 2 H2SO4
HNO3 +

H2O

NO3- + H3O+

4.4.1.2. ábra: Salétromsav és kénsav disszociációja
Ismeretesek szakaszos és folytonos üzemű eljárások. A szakaszos módszer esetén az öntöttvas
reaktorban a nitrálósavat (30–40% HNO3 és 60–70% H2SO4) intenzív keverés és hűtés közben
fokozatosan adagolják a benzolba a hőmérsékletet 50–55 °C-on tartva (kétfázisú exoterm reakció).
Néhány órás reakcióidő után a nitrálósav kimerül, két fázis keletkezik. A nyers nitrobenzolt
elválasztják, mossák és desztillálják, melléktermékként kevés m-dinitrobenzol keletkezik.
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A folytonos üzemű nitráló rendszerint három, keverős üstből összeállított kaszkád rendszer,
amelyben a hőmérsékletet lépésről lépésre emelik a kezdeti 30–40 °C-ról 50–60 °C-ra, néhol friss
savval pótolják a kimerült nitrálószert. A kaszkádhoz nagy térfogatú ülepítő- és mosótartályok
csatlakoznak. A feldolgozást és tisztítást a szakaszos módszerhez hasonlóan végzik. A leválasztott
hulladéksavat újrahasznosítás céljából koncentrálják.
Nitrobenzolt önmagában is használnak oldószerként (FC-reakciók), oxidálószerként, legnagyobb
részét azonban anilin előállítására használják, kisebb részéből néhány szubsztituált származékot
készítenek (m-klór-nitrobenzol, m-dinitrobenzol stb).
4.4.2. Anilin előállítása
Az anilin előállításának klasszikus kiinduló anyaga a nitrobenzol, de újabban egyre nagyobb arányban
állítják elő klórbenzolból és fenolból is.
Az anilin ipari előállításának legrégebbi módszere a nitrobenzol redukciója vasforgáccsal vizes
sósav jelenlétében (lásd Szerves Kémia jegyzet). Később a katalitikus hidrogénező eljárások vették át
a főszerepet. A nitrobenzol gáz fázisú katalitikus hidrogénezésére kidolgozott korszerű eljárást
állóágyas és fluidágyas reaktorban egyaránt alkalmazzák:
NO2

[kat.]

NH2
+ 2 H2O

+ 3 H2

(H = - 488 kJ / mol)

4.4.2.1. ábra: Anilin előállítása nitrobenzolból
A Bayer cég nikkel-szulfid katalizátort használ állóágyas reaktorban 300–400 °C-on. A
hidrogénező katalizátor aktiválása rézzel, különféle hordozók alkalmazása, a katalizátor szulfidálása
H2S-nel stb. a cégek különböző know-how megoldásai. Kokszlerakódás miatt a katalizátor aktivitása
fokozatosan csökken, ezért időnként levegővel regenerálják magas hőmérsékleten (leégetik), majd
hidrogénnel kezelve újra használják.
Más cégek a nitrobenzol gáz fázisú hidrogénezését fluidágyas katalizátoron végzik (pl. BASF Cu-,
Cr- alapú katalizátora SiO2 hordozón). A hidrogénezést kb. 300 °C-on és 1–5 bar nyomáson végzik,
H2 nagy feleslegével. A nagy reakcióhőt a fluidágyas reaktorba épített hűtőrendszerrel vezetik el. A
nitrobenzol konverziója kvantitatív, az anilinszelektivitás is eléri a 99%-ot. A katalizátort ebben az
esetben is időről időre regenerálni kell levegővel.
Egyre nagyobb teret hódítanak az anilingyártási módszerek klórbenzol vagy fenol ammonolízisével.
Az anilin egyike a legfontosabb aromás intermediereknek, amiből kiindulva számos nagyipari
terméket állítanak elő: legnagyobb mennyiségben izocianátokat (poliuretánok) és gumiipari
adalékanyagokat készítenek belőle, kisebb arányban színezékeket, hidrokinont, benzokinont, alkilanilineket (pl. N,N-dimetilanilin), acetanilidet, szulfonamid gyógyszereket, difenil-amint stb.
4.4.3. Sztirol előállítása
A sztirol kiinduló anyaga az etil-benzol. A benzol etilezésére ipari méretekben két különböző
technológiai megoldást dolgoztak ki:
1. Etilezés folyadék fázisban Friedel–Crafts-katalizátorokkal
2. Etilezés gáz fázisban, hordozós H3PO4 vagy zeolit katalizátor jelenlétében
1. A benzol alkilezését etilénnel folyadék fázisban 80–100 °C-on, csekély túlnyomáson, leginkább
AlCl3 katalizátorral végzik:
+ CH2

CH2

AlCl3
p < 7 bar

CH2CH3

(H = - 113 kJ / mol)

85 - 95 °C

4.4.3.1. ábra: Etil-benzol előállítása
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Egy buborékoltató reaktorban alulról felfelé 0,6:1 mólarányú etilén/benzol keveréket vezetnek
folyamatosan, miközben a torony tetején adagolják a katalizátort. Egyidejűleg kevés etil-kloridot mint
promotort is adagolnak, ami az adott körülmények között reagál a benzollal etil-benzol keletkezése
közben. A felszabaduló HCl az AlCl3 mellett katalizátorként fejti ki hatását. A benzol-konverziót 52–
55% körül korlátozzák, ezzel, valamint nagy benzolfelesleg alkalmazásával érik el, hogy visszaszorul
a túletilezési reakció (dietil- és polietil-benzolok képződése). A többszörösen etilezett benzolszármazékokat egyébként visszavezetik a reakcióba, mert az egyensúlyi reakcióelegyben átalkilezéssel
további monoetil-benzol keletkezik. A többszörösen etilezett származékokat egyébként egy külön
műveletben, AlCl3 jelenlétében magas hőmérsékleten dezalkilezni is lehet. Ilyen módon benzolra 94%
szelektivitás érhető el.
Feldolgozás: Hűtés után a termékelegyben szuszpendált katalizátort vizes és lúgos mosással
távolítják el, majd a reakcióelegyet több kolonnából álló desztillációs rendszerben választják szét
komponenseikre. Az AlCl3 jelenléte szükségessé teszi, hogy számos berendezést korrózióálló
kivitelben készítsenek, az AlCl3 kimosása szennyvízproblémákat okoz, a recirkuláltatott benzolt ismét
meg kell szárítani. Ezen hátrányok miatt igyekeznek szilárd katalizátoron végrehajtott, gáz fázisú
alkilezési eljárásokat kidolgozni.
égetőkemence

AlCl3
kontaktkemence

HCl

HCl

keverőtartály
szivattyú
benzol
140 °C
p
etilén

katalizátort
tartalmazó
csőköteg
hőcserélő

hűtő

400 °C

210 °C

NaOH
elválasztótartály

etil-benzol

extraktor

AlCl3 oldat

égetendő gáz

vízgőz
H2O

elválasztó
semlegesítő tartály

etil-benzol (60%)
+
sztirol (40%)

párologtató
A sztirol etil-benzolból
történő előállítása
dehidrogénezéssel

nyers etil-benzol mosólúg
Etil-benzol elõállítása a BASF eljárása szerint

4.4.3.2. ábra: Etil-benzol és sztirol előállítása a BASF eljárása szerint
A sztirolt az etil-benzol katalitikus dehidrogénezésével állítják elő.
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kat.
CH2CH3

(H = + 121 kJ / mol)

4.4.3.3. ábra: Sztirol előállítása etil-benzolból
Ez egy erősen endoterm, heterogén katalitikus eljárás, amely magas hőmérsékletet igényel a
hidrogénelimináció véghezviteléhez. A többféle katalizátor közül manapság leginkább a vas-oxid
katalizátor használatos különböző promotorokkal (Cr2O3 + K2CO3) keverve, amit csőköteges
reaktorban helyeznek el, és a csöveket kívülről hevítik. Más technológiánál a katalizátor
aknakemencében van elhelyezve (állóágyas reaktor). Ennél az adiabatikus üzemvitelnél az endoterm
dehidrogénezés hőszükségletének fedezésére viszonylag nagy mennyiségű és magas hőmérsékletű
vízgőzre van szükség (500–600 °C). Az egyensúlyi reakció befolyásolása és a mellékreakciók
korlátozása céljából az etil-benzol parciális nyomását az indirekt fűtés alkalmazásakor is legalább
azonos tömegű vízgőz bevezetésével csökkentik. A konverzió 40%, korszerű katalizátorokkal a 60–
65%-ot is elérheti. A termékelegyet a polimerizáció megelőzésére gyorsan lehűtik, majd frakcionálják.
A sztirol vákuumdesztillációjánál is polimerizációs inhibítorokat kell alkalmazni. Polimerizációs
célokra nagy tisztaságú sztirolra van szükség, és ez a tisztítás meglehetősen költségessé teszi az
előállítást. A H2 tartalmú hulladékgáz fűtőgázként használható.
A sztirol az etilén és a vinil-klorid mellett a legfontosabb monomerek egyike, termoplasztok
előállítására. Ezenkívül használják különböző területeken más monomerekkel keverve elasztomerek,
duroplasztok és polimerdiszperziók előállítására is.
4.4.4. Kumol előállítása
A kumol (izopropil-benzol) jelentős intermedier, amióta kidolgozták a fenollá és acetonná történő
átalakítását (Hock-eljárás) nagyipari módszerként. A kumolt benzol propénnel történő alkilezésével
állítják elő:
kat.
+ CH2

CH

CH3

p < 7 bar
35 - 70 °C

CH3
CH

(H = - 113 kJ / mol)

CH3

4.4.4.1. ábra: Kumol előállítása
A folyadék fázisú alkilezést – hasonlóan a benzol etilezéséhez – Friedel–Crafts-rendszerben
H2SO4, AlCl3 vagy HF katalizátor jelenlétében, enyhe reakciókörülmények között vezetik le (a propén
könnyebben protonálható, mint az etilén).
A gáz fázisú alkilezést H3PO4/SiO2 katalizátoron, közepes nyomáson és magasabb hőmérsékleten
(20–40 bar, 200–300 °C) propén/propán eleggyel végzik. A reagáló anyagokkal együtt vízgőzt is
vezetnek át a katalizátoron, amivel jobban szabályozható az exoterm reakció hőmérséklete, másrészt
stabilizálható a katalizátor aktivitása (a foszforsav hidrátképzéssel jobban rögzítődik a hordozón).
Rendszerint benzolfelesleget alkalmaznak, hogy a kumol további propilezését minél inkább háttérbe
szorítsák. Melléktermékként di- és triizopropil- és n-propilbenzol keletkezik, melyektől desztillációval
választják el a tiszta kumolt.
A kumolt csaknem kizárólag fenol előállítására használják Hock-eljárás szerint (lásd fenolgyártás).
4.4.5. Hosszú szénláncú alkilbenzol-származékok előállítása
A 10–14 szénatomos alkil-oldallánccal szubsztituált alkilbenzol-származékok az egyik legjelentősebb
anionaktív mosószertípus, az alkil-benzol-szulfonátok kiindulási anyagai. Egy jó ideig a tetrapropén
(i-C12H24) volt a legfontosabb olefin, mint kiindulási anyag erre a célra. A propént és más
oligomereket tartalmazó finomítói gázokból kiindulva hordozós H3PO4 katalizátor jelenlétében
közepes hőmérsékleten és nyomáson (200–240 °C, 20–30 bar) állították elő a megfelelő alkil-benzolszármazékokat. Az elágazásokat tartalmazó oldalláncok miatt azonban az izododecilbenzol-
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szulfonátok biológiailag nehezen bonthatók, ezért alkalmazásuk nem előnyös. Később szigorú
rendelkezések születtek a biológiailag lebontható mosószerek alkalmazásáról, ezért gyors átállás
következett be az egyenes szénláncú C10–C14 alkilbenzol-származékokra, mint szintetikusmosószeralapanyagokra.
Az alkilezéshez szükséges n-olefineket főként n-paraffinokból állítják elő különböző
módszerekkel (pl. hőbontással). A benzol alkilezését n-olefinekkel többnyire folyadék fázisban végzik
40–70 °C között, vagy gáz fázisban, magasabb hőmérsékleten, HF, HBF4 vagy AlCl3 katalizátor
jelenlétében. Ezután az alkil-benzolt SO3-mal vagy óleummal szulfonálják, majd nátriumsóvá
alakítják.
CH2 CH2 R

kat.
+ CH2

CH

R

CH2 CH2 R

1.) SO3
2.) NaOH

40 - 70 °C

SO3Na

4.4.5.1. ábra: Alkil-benzol-szulfonátok előállítása
4.4.6. Ciklohexán előállítása benzolból
A ciklohexán nagy részét a benzol hidrogénezésével állítják elő:
kat.
+ 3 H2

(H = - 214 kJ / mol)

20 - 40 bar
170 - 230 °C

4.4.6.1. ábra: Ciklohexán előállítása
A nikkel- és platinafém-katalizátorokat alkalmazó eljárások nagyon tiszta benzolt igényelnek (a
kéntartalom kisebb 1 ppm-nél), hogy a katalizátor enyhe reakciókörülmények között (20–40 bar, 170–
230 °C), folyadékfázisban is aktív legyen. Az exoterm hidrogénezés közben fontos a szabályozott
hőelvezetés, továbbá a felső hőmérsékleti határ (230 °C) és a rövid tartózkodási idő pontos betartása,
hogy megakadályozzák a ciklohexán egyensúlyra vezető átalakulását metil-ciklopentánná. Ha két
reaktorban hidrogéneznek, az első lépcsőben 95%-os konverzióig, majd egy utóreakcióban teljes
konverzióig hidrogéneznek. Ismeretesek eljárások Raney-nikkel katalizátorral, hordozós Nikatalizátorral, sőt nemfémes katalizátorok alkalmazásával is.
A ciklohexán gyakorlati jelentőségét a ciklohexanon intermedieren keresztül előállítható poliamidelőtermékek – adipinsav, ε-kaprolaktám és a hexametilén-diamin adják, melyek a Nylon-6 és Nylon66 termékekhez vezetnek.
4.4.7. Maleinsavanhidrid előállítása
Maleinsavanhidrid benzol oxidációjával történő előállítására számos eljárás ismeretes, melyek
valamennyien V2O5 alapú katalizátort használnak, különbözőképpen módosítva:
O
V2O5
+ 4,5 O2

2 - 5 bar
400 - 450 °C

O + 2 CO2 + 2 H2O

(H = - 1875 kJ / mol)

O

4.4.7.1. ábra: Maleinsavanhidrid előállítása
A benzolt levegővel elegyítve kis nyomáson 400–450 °C-on, kis tartózkodási idővel (0,1 sec)
oxidálják maleinsavanhidriddé. Az erősen exoterm reakciót csőköteges reaktorban külső hűtéssel
hajtják végre. A reakcióhőt cirkuláltatott sóolvadék hőcserélő közeggel vezetik el és nagynyomású gőz
fejlesztésére hasznosítják. A benzol konverziója ugyan jó (80–95%), de a szelektivitás a legújabb
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fejlesztéseknél is csak 75%. Az elreagált benzol kb. negyedrésze teljes oxidációt szenved (elég), ezzel
magyarázható a jelentős hőfejlődés is.
A termék gázelegyet több hőcserélőn átvezetve hűtik, az utolsó hűtőben kondenzál az anhidrid
nagy része, ömledék formájában. A maradékot vizes mosással vonják ki maleinsav-oldat formájában
és egy dehidratáló kolonnában visszaalakítják maleinsavanhidriddé (vízmentesítésre o-xilollal történő
azeotróp desztillációt is alkalmaznak).
Maleinsavanhidridet butén és bután oxidációjával is állítanak elő. A maleinsavanhidrid nagy részét
poliésztergyanták, reaktív lágyítók (pl. dibutil-maleát), növényvédő szerek (peszticidek, herbicidek)
előállítására használják.
A klórbenzol és benzolszulfonsav előállítását a fenolgyártásnál tárgyaljuk.
4.4.8. Eljárások fenol előállítására
A fenol az USA-ban és Európában is a második legnagyobb mennyiségben gyártott benzolszármazék
(a kőszénlepárlásból, szénhidrogének hőbontásának termékeiből és krakkbenzinek-ből kinyert fenol
mennyisége ehhez képest csekély).
a) Benzolszulfonsavas eljárás
SO3H

SO3Na

H2SO4

Na2SO3

vagy
SO3

- NaHSO3

ONa
330 °C
2 NaOH
- Na2SO3
- H2O

OH
NaHSO3
- Na2SO3

OH

Bruttó folyamat:

+ H2SO4 + 2 NaOH

+ Na2SO3 + 2 H2O

4.4.8.1. ábra: Fenol előállítása benzolszulfonsavból
Bár ma már alig gyártanak fenolt ezzel a módszerrel, előnye, hogy gazdaságosan alkalmazható kis
kapacitású üzemben is, abban az esetben, ha a melléktermékeket (főként Na2SO3-at) értékesíteni
tudják (a naftolokat viszont csak ezzel a módszerrel készítik). Az eljárás négy lépésből áll.
1. A benzol szulfonálása 110–150 °C-on, feleslegben vett tömény kénsavval vagy óleummal.
2. A keletkezett benzolszulfonsav (és kénsavfelesleg) semlegesítése Na2SO3-tal.
3. A szulfonsav-nátriumsó lúgos alkáliömlesztése NaOH-dal 320–340 °C-on nátrium-fenolát és
nátrium-szulfit keletkezése közben.
4. A fenol felszabadítása a 2. reakcióban keletkező NaHSO3-tal. A melléktermék Na2SO3 a 2.
reakcióban újra felhasználható.
Végül a fenolt többlépcsős desztillációval tisztítják, a hozam mintegy 88%. A módszer hátrányai:
rengeteg só keletkezik melléktermékként és nagy az egyes lépések energiaszükséglete.
b) Klórbenzolból kiinduló eljárások
A monoklórbenzol a közbenső terméken át vezető fenolgyártásokat a 4. ábra foglalja össze.
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ONa
380 °C
290 bar

38 °C
Cl2

Dow

NaOH
H2O

Cl

FeCl3

HCl
OH
430 °C
H2O

HCl + 0,5 O2
CuCl2 - FeCl3

Raschig*

Ca3(PO4)2

240 °C

- HCl
OH

* bruttó folyamat:

+ 0,5 O2

4.4.8.2. ábra: Fenol-előállítások Dow és Raschig módszerrel
A Dow és Bayer által alkalmazott eljárás szerint a benzolt folyadék fázisban 40–50 °C-on, FeCl3
katalizátor jelenlétében klórozzák. Melléktermékként mintegy 5% túlklórozott származék is
keletkezik.
Gazdaságosabb a Raschig–Hooker-eljárás, ami benzol oxiklórozásával, HCl és levegő elegyével
240 °C-on, atmoszférikus nyomáson állítják elő a klórbenzolt. Az állóágyas reaktorban katalizátorként
CuCl2-FeCl3 elegyet használnak Al2O3 hordozón. A benzol konverzióját 10–15%-ra korlátozzák, hogy
a hőfejlődést szabályozni lehessen és a diklórbenzol képződését visszaszorítsák. Az oxiklórozó
eljárásban több diklórbenzol keletkezik, mint a klasszikus eljárásban.
A kétféle eljárás a klórbenzol további átalakításában is különbözik egymástól. A Dow-eljárás
szerint a hidrolízist 10–15%-os nátronlúggal (vagy szódaoldattal) végzik magas hőmérsékleten és
nyomáson. Melléktermékként difenil-éter, o- és p-hidroxi-difenil keletkezik. A fenol felszabadítására
Na-sójából a klórozásnál képződő HCl használható.
A Raschig-eljárás szerint a hidrolízist Ca3(PO4)2/SiO2 katalizátoron, magas hőmérsékletű
vízgőzzel végzik. A felszabaduló HCl újra használható az oxiklórozáshoz. Hátrányok: az oxiklórozás
körülményei között erősen korrozív HCl miatt költséges, korrozióálló berendezésre van szükség,
valamint a HCl-oldat bepárlásának nagy az energiafelhasználása.
A klórbenzol egyébként nemcsak a fenolgyártás kiinduló anyaga, használható önmagában
oldószerként, állítanak elő belőle diklórbenzolt, anilint, nitrálással o- és p-klór-nitrobenzolt, DDT
rovarirtó szert (már csak a harmadik világ országaiban alkalmazzák).
c) Kumolos eljárás
Manapság a fenol döntő részét kumolból kiindulva állítják elő, ami gazdaságosságának köszönheti
sikerét. Lényege: a kumol oxidációja kumol-hidroperoxiddá, majd annak savas bontása fenollá és
acetonná:
CH3
CH
CH3

110 °C, 7,5 bar
O2
Cu-,Mn-, vagy Co-acetát
Na2CO3 / H2O

CH3
OOH
C
CH3

OH
60 °C
H2SO4

(+ aceton)

pH < 7

pH > 8,5

4.4.8.3. ábra: Fenol előállítása kumolból
A technológiai megvalósítás úgy történik, hogy a kumolt buborékoltató reaktorban, vizes Na 2CO3
tartalmú emulzióban 90–130 °C-on, 10 bar nyomáson levegővel oxidálják, a híg kumolhidroperoxidos oldatot vákuumban betöményítik, majd híg kénsavval fenolra és acetonra bontják
(erősen exoterm reakció). Az aceton keletkezése teszi gazdaságossá az eljárást (1 t fenol mellett 0,62 t
aceton keletkezik).

© Bakó Péter

www.tankonyvtar.hu

4. Családfák

49

A fenol legnagyobb felhasználási területe a fenolgyanták (fenoplasztok) gyártása, mennyiségileg
ezután következik a 2,2-bisz-(4-hidroxifenil)-propán más néven biszfenol-A (epoxigyanták és
polikarbonátok alapanyaga), majd az ε-kaprolaktám előállítása. Ezek közül a kaprolaktám
technológiával foglalkozunk részletesebben.
4.4.9. Kaprolaktám előállítása
Az ε-kaprolaktám (az ε-amino-kapronsav ciklikus amidja) az iparilag legfontosabb laktám, amit főként
Nylon 6 (Perlon®) előállítására használnak. A többféle eljárás közül a ciklohexanon-oxim
intermedieren keresztül történő gyártását ismertetjük. E reakcióút a következő lépésekből áll:
ciklohexanon előállítása, ciklohexanon-oxim készítése hidroxil-aminnal, és végül ez utóbbi vegyület
Beckmann-átrendeződése ε-kaprolaktámmá (az ipari gyártás része a hidroxil-amin előállítása is).
a.) Ciklohexanon előállítása
145 °C, 12 bar
+ 0,5 O2

Mn-, Co-acetát

OH

O
+

2

:

1

425 °C
Cu
- H2
OH

150 °C, 15 bar
+ 3 H2

OH

O

425 °C

Ni

Fe

OH

155 °C, 2 bar
Pd

4.4.9.1. ábra: Ciklohexanon előállítása
A ciklohexán oxidációját 120–160 °C-on és 8–15 bar nyomáson, folyadék fázisban, levegővel
végzik Mn- vagy Co-sók (pl. acetát vagy naftenát) jelenlétében, amikor is ciklohexanon és
ciklohexanol keveréke keletkezik. A sokféle melléktermék visszaszorítására csak 10–12% konverzió
kívánatos, a reagálatlan ciklohexánt desztillálás után visszavezetik a reakcióba. Lúgos mosással
eltávolítják a sav- és észter-típusú melléktermékeket. A ciklohexanon/ciklohexanol termékelegyből
desztillációval elkülönítik a ciklohexanont, majd a ciklohexanolt gőz fázisban végrehajtott katalitikus
dehidrogénezéssel (Zn vagy Cu katalizátoron) 400–450 °C-on és atmoszférikus nyomáson alakítják át
ciklohexanonná.
Fenolból kiindulva két lépésben lehet ciklohexanont előállítani; először az aromás gyűrűt
katalitikus hidrogénezéssel telítik (Ni katalizátor, közepes hőmérséklet és nyomás), majd a kapott
ciklohexanolt ciklohexanonná dehidrogénezik. Pd-katalizátor alkalmazásával e reakcióutat
egyszerűsíteni lehet, gáz fázisban kis nyomású, szelektív hidrogénezéssel a fenol közvetlenül is
ciklohexanonná alakítható.
b) Oxim-képzés
O
+ NH2OH . H2SO4

NH4OH
85 °C

N

OH
+ H2O + H2SO4

4.4.9.2. ábra: Ciklohexanon-oxim előállítása
A ciklohexanont hidroxil-amin sójával, többnyire szulfátjával reagáltatják 85 °C-on. Az egyensúly
eltolása céljából (a felszabaduló H2SO4 lekötésére) folyamatosan ammóniát adagolnak a reakcióelegyhez,
hogy annak pH-ját 7-es értéken tartsák. Ennek következtében sok ammónium-szulfát keletkezik.
Átrendeződés:
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O
N

OH

105 °C
H2SO4

NH

vagy
óleum

O
NH4OH
40 °C

NH

+ H2O + (NH4)2SO4

. H SO
2
4

4.4.9.3. ábra: ε-Kaprolaktám előállítása
Az oxim Beckmann-féle átrendeződése kénsav vagy óleum hatására, 90–120 °C-on néhány perc
alatt végbemegy (előnyösen folytonos üzemmódban). A keletkező laktám-szulfát oldathoz vizes
ammóniaoldatot adagolva felszabadítják a laktámot, amit toluollal vagy klórozott szénhidrogén
oldószerrel kiextrahálnak, végül desztillálják.
Ennek az eljárásnak legnagyobb hátránya, hogy 1 kg kaprolaktám mellett 5 kg ammónium-szulfát
is keletkezik. Ez utóbbi csekély értékű műtrágyaként értékesíthető (korlátozott felhasználását az
okozza, hogy bomlásakor H2SO4 keletkezik, ami a talaj savanyodásához vezet), és ez kissé javítja a
gazdaságosságot. Ez indokolja, hogy számos más módszert is próbálnak kidolgozni az (NH 4)2SO4
melléktermék csökkentésére.

4.5. BTX nyersanyagokból gyártott vegyipari termékek
(B)TX

CH3

CH3

CH3
CH3

CH3OH

CH3
CH2Cl

CH3

COOH

COOH

O
O

NO2
COOH

O

CHCl2
COOCH3
COOR
CH3
CCl3

O 2N

COOR
NO2

NO2

COOCH3

PET

4.5.1. ábra: BTX termékcsalád
A benzolt, toluolt és xilolokat tartalmazó (BTX aromások) nyersanyagokat gyakorlatilag
túlnyomóan kőolajból kiindulva állítják elő. A világ olajkészletének csökkenése, illetve a kőolaj
árának növekedése azonban napirenden tartja a kőszénből kiinduló aromás előállítások fejlesztését is.
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A benzol alapú vegyipari termékekről már volt szó, a toluolból és xilolból előállítható származékokat
az 4.5.1. ábra foglalja össze.
A toluol oldalláncban történő klórozásával többféle termék állítható elő (lásd Szerves kémia
jegyzet).
A toluol folytonos üzemű nitrálása – a metilcsoport aktiváló hatása következtében – enyhébb
körülmények között valósítható meg, mint a benzol nitrálása. A nitrálósav víztartalma akár 23% is
lehet, szemben a benzol nitrálásánál megengedett 8–10%-kal. A toluol mononitrálásánál három izomer
keletkezik: kb. 63% orto-, 33% para- és 4% meta-nitro-toluol. A keveréket desztillációval és
kristályosítással választják szét. Ezeket intermedierként használják színezékek, gyógyszerek,
illatszerek és robbanóanyagok (TNT, trotil) előállítására.
A benzoesav előállítása toluolból levegős oxidációval történik, különböző körülmények között.
Így pl. Dow-eljárás szerint folyadék fázisban, közepes hőmérsékleten és nyomáson, Co-sók
jelenlétében. Más módszer ecetsavban valósítja meg az oxidációt Co- és Mn-acetát katalizátorok
jelenlétében, mérsékelt hőmérsékleten és nyomáson, amivel néhány óra alatt 99%-os konverzió érhető
el. A benzoesav egyes fenol és tereftálsav előállítási eljárások intermedierje, de használják színezékek
és illatszerek gyártására, valamint konzerválószerként és gumiipari segédanyagként stb.
Az iparilag használt reakcióút a tereftálsav és metilészterének (DMT) előállítására a p-xilol
folyadékfázisú oxidációja. Normális körülmények között az oxidáció a p-toluilsav képződésénél
megáll, a továbboxidálás gátoltságának áthidalására többféle módszert dolgoztak ki. Legegyszerűbb,
ha a p-toluilsav karboxilcsoportját metanollal észteresítik, és ezt követően a második metilcsoportot is
oxidálják.
CH3

COOH
O2

COOCH3
CH3OH

COOH
O2
H+

CH3

CH3

CH3

COOH

4.5.2. ábra: Tereftálsav előállítása p-xilolból
Egyes módszerek egyetlen technológiai lépésben fogják össze a p-xilol oxidációját levegővel,
folyadékfázisban és az észteresítést metanollal. A dimetil-tereftalát etilénglikollal való átészteresítés
után a poli(etilén-tereftalát) (PET) alapanyaga, melyből szintetikus szálakat és fóliát gyártanak.
Ftálsavanhidrid, ftalátok előállítása
A ftálsavanhidridet kisebb részben naftalinból, manapság azonban túlnyomórészt o-xilolból
állítják elő katalitikus oxidációval.
O
CH3

[kat.]
+ 3 O2

O

+ 3 H2O

(H = - 1110 kJ / mol)

CH3
O

4.5.3. ábra: Ftálsavanhidrid előállítása o-xilolból
Az o-xilol levegős oxidációjának két eljárásváltozata van:
a) Gáz fázisú oxidáció nyugvóágyas vagy fluidágyas V2O5 alapú katalizátoron.
b) Folyadékfázisú oxidáció oldott fémsó katalizátorok jelenlétében.
a) A gázfázisú oxidációt az erősen exoterm reakció miatt csőköteges reaktorban hajtják végre
(melyet egyes esetekben sóolvadékkal hűtenek) 300–400 °C-on, hordozón finoman eloszlatott V2O5
katalizátorral, 90% körüli konverziót érnek el, de a szelektivitás csak 78%-os. A sokféle melléktermék
közül a maleinsavanhidrid izolálható gazdaságosan. Mivel a fluidágyas reaktorban kisebb
levegőfelesleggel lehet dolgozni, lecsökken a robbanásveszély. A reakció végén hűtés hatására a
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termék kristályosan kiválik, de előnyösebb megoldás, ha a ftálsavanhidridet olvadáspontja feletti
hőmérsékleten cseppfolyós halmazállapotban különítik el.
b) Az o-xilol levegővel folyadék fázisban is oxidálható, ecetsavas oldatban, jól oldódó Co-, Mnvagy Mo-acetátok jelenlétében, 150 °C hőmérsékleten. Ez esetben termékként ftálsav keletkezik, amit
kristályosítással izolálnak az ecetsavas oldatból, majd anhidriddé dehidratálnak és desztillálnak.
A ftálsavanhidrid nagy mennyiségben gyártott, fontos intermedier a ftalát-észter típusú lágyítók,
alkid- és poliészter-műgyanták (pl. glicerinnel alkotott poliészterek), bizonyos színezékek, stb.
előállítására. A C4–C10 szénatomszámú alkoholokkal képezett ftálsavészterek (pl. dibutil-ftalát,
diizooktil-ftalát, stb.) a legfontosabb lágyítók a műanyagiparban.
Ez a fejezet Dr. Keglevich György egyetemi tanár előadásai alapján készült az alábbi irodalmakkal
kiegészítve:

Irodalom
1.
2.
3.
4.

R. E. Kirk, D. F. Othmer: Encyclopedia of Chemical Technology, Third Edition, John Wiley,
New York, 1978–1984.
Klaus Weissermel, Hans-Jürgen Arpe: Ipari szerves kémia, (fordítás: Zsadon Béla) Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.
Ullmanns Encyclopedie der technischen Chemie, Verlag Chemie, Weinheim, 1972–1984.
Deák Gyula (szerkesztő): Szerves vegyipari alapfolyamatok kézikönyve, Műszaki Könyvkiadó,
Budapest, 1978.
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5. TENZIDEK
A tenzidek vagy felületaktív anyagok olyan vegyületek, melyek koncentrációja a folyadékokban,
általában vízben oldva, az oldat felületén nagyobb, mint az oldat belsejében és csökkentik az oldat
felületi feszültségét. Kezdetben csak textíliák mosására, illetve textilipari segédanyagként használták
azokat. Ma már számos iparágban alkalmazzák a tenzideket nedvesítő-, emulgeáló-, diszpergáló-,
mosó-, illetve tisztítószerként. A több ezer ismert tenzidből 30-40 vegyület az, melyet nagy
mennyiségben gyártanak.

5.1. A tenzidek szerkezete, csoportosítása
A tenzidmolekulák szerkezete aszimmetrikus; általában hosszú apoláris, hidrofób részből és poláris,
hidrofíl részből állnak. Az apoláris (hidrofób) rész főleg 12–18 szénatomos alifás szénhidrogénlánc,
melyet kettőskötések, heteroatomok szakíthatnak meg, illetve fenil-alkán lánc. Az apoláris jelleg a
növekvő lánchosszúsággal nő. A poláris (hidrofil) rész az ionos tenzidekben általában kicsi.
A tenzidek az alábbi csoportokra oszthatók: anionos, kationos és nemionos tenzidek (5.1.1. ábra).

5.1.1. ábra: A tenzidek csoportosítása
Az ionos tenzidek közül azokat, melyekben a tenzidhatást kifejtő molekularész anion, anionos
vagy anionaktív tenzideknek nevezzük. Ilyenek a szappanok (karbonsavak alkálifém sói), szulfátok
(kénsavfélészter-Na sók), szulfonátok (szulfonsav-Na sók), foszfátok (orto-foszforsav-monoészter-Na
sók). Hasonlóan, ha a tenzidhatást okozó molekularész kation, kationos vagy kationaktív anyagról
beszélünk (ammóniumsók, kvaterner ammónium-kloridok).
Az anionos tenzidek csak lúgos, a kationtenzidek pedig csak savas, illetve semleges közegben
használhatók. Vannak amfoter tenzidek (pl. a betain) melyek a pH-tól függően anion-, vagy kationos
tenzidként viselkednek. A nemionos tenzidek vízben oldva nem disszociálnak ionokra, pH-ra kevésbé
érzékenyek, mert nincs sóképző csoportjuk.
A tenzidek oldatban csak különösen nagy hígításban fordulnak elő különálló molekulaként.
Töményebb oldatban orientált elrendeződés, micellaképződés következik be és a tenzidoldatok kolloid
tulajdonságúvá válnak. Egy vizes oldat határfelületén az irányított, orientált elhelyezkedést mutatja be
a 5.1.2. ábra.

5.1.2. ábra: Tenzidmolekulák elhelyezkedése a) tömény b) híg oldat felületén
Az ábrán a kis gömbök az ionos tenzid molekuláinak hidrofíl, a pálcikák a hidrofób részét jelzik.
Apoláris folyadék pl. olaj felületén az elrendezés fordított, a hidrofób rész nyúlik bele az olajba és a
hidrofil rész található a határfelület levegő felé eső részén.
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Az ionos tenzidek nagyon híg oldatában nincsenek micellák, csak disszociált egyedi molekulák,
tehát ionok. A töménységet növelve egy bizonyos koncentrációnál az oldat kolloid tulajdonságúvá
válik, micellák képződnek, ez a kritikus micellakoncentráció, ekkor a molekulák már csak kis részben
disszociáltak. Egyensúly alakul ki a micellák és az egyedi tenzidmolekulák között. E tartományban
hirtelen megváltozik az oldat számos fizikai tulajdonsága: elektromos vezetőképessége, ozmózisnyomása,
felületi feszültsége, mosóhatása stb. Tovább növelve a töménységet, az erős változások megszűnnek,
vagy ellenkező irányúvá válnak.
A kritikus micellakoncentráció a tenzid kémiai szerkezetén kívül a körülményektől is függ: pl. a
hőmérséklet emelése növeli, elektrolitok hozzáadása csökkenti a kritikus micellakoncentrációt.

5.2. A tenzidek tulajdonságai
5.2.1. Oldhatóság vízben
A felhasználás szempontjából döntő fontosságú a tenzidek vízben való oldhatósága. Minél jobban
oldódik egy tenzid, annál nagyobb koncentrációban és annál kisebb hőmérsékleten következik be az
aggregáció. Az oldhatóság növekedésével általában nő a nedvesítő- és diszpergálóhatásuk és csökken
mosóhatásuk. A hidrofób rész növekedésével csökken az oldhatóság. Legjobban oldódnak a
szulfonátok és szulfátok. Az anionos tenzideknél az ellenion is befolyásolja az oldhatóságot, pl. a
nátriumsóknál jobb oldódást biztosít a kálium-, még inkább az ammónium kation.
Az ionos tenzidek oldhatósága nő a hőmérséklet emelésével, a nemionos poliglikoléter
származékoké viszont csökken, mert az oldódást biztosító hidrogénhidak (az éter-oxigénatomok és
vízmolekulák között) a hőmérséklet növelésével elbomlanak.
5.2.2. Nedvesítő hatás
A nedvesítés fontos részfolyamat a mosásban, emulgeálásban stb. A nedvesítő oldatnak (általában
vizes oldat) be kell borítania a többnyire hidrofób szilárd anyag felületét, be kell hatolni a pórusokba
és onnan a levegőt kiszorítania. Ekkor van nagy szerepe a felületi feszültség csökkentésének. Érthető
módon a nedvesítő hatás is függ a hőmérséklettől (alacsonyabb hőmérsékleten nagyobb
tenzidkoncentráció szükséges a megfelelő nedvesítés eléréséhez).
5.2.3. Diszpergáló és emulgeáló hatás
Diszpergálás az a folyamat, ahol egy folyadékban abban nem oldódó folyadékot, vagy finomra aprított
szilárd anyagot oszlatunk el úgy, hogy a rendszer bizonyos ideig stabil legyen, ne következzék be
gyors szétválás, ülepedés. Ha folyadékban folyadékot oszlatunk el, akkor emulgeálásról, ha szilárd
anyagot, akkor pedig szuszpendálásról beszélünk.
Az emulziók között megkülönböztetünk olaj a vízben (O/V) és víz az olajban (V/O) emulziókat
(5.2.3.1. ábra)

5.2.3.1. ábra: Emulgeálószer víz-olaj és olaj-víz határfelületén
Az emulgeálandó folyadék felaprózása mechanikai erővel, viszonylag könnyen megoldható. Az
emulzióképződés – és tartósság – viszont sok tényezőtől függ, így a két folyadék sűrűségkülönbségétől, a két fázis határfelületén fellépő felületi feszültségtől, a jelenlévő elektrolit minőségétől
stb. A határfelületen a micellaképződéshez hasonló jelenség játszódik le, amint az a 5.2.3.1. ábrán
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látható. Ezzel magyarázható, hogy a hidrofil jellegű tenzidek O/V, a hidrofób jellegűek pedig V/O
emulgeátorok. Az anionos tenzidek és a kvaterner ammóniumvegyületek jó O/V emulgeátorok, a
polialkoholok zsírsavészterei, az alkáliföldfém- és nehézfémszappanok jó V/O emulgeátorok. A
nemionos poliglikoléter-vegyületek a poliglikoléter-lánc hosszától függően O/V és V/O emulgeátoroknak
egyaránt alkalmasak.
Szuszpenzió készítéséhez finomra őrölt por szükséges, mely rázás, keverés és diszpergálószer
hatására alakul stabil szuszpenzióvá. A szuszpenziók stabilitását védőkolloidok adagolásával lehet
növelni. Ilyen anyagok az enyv, kazein, nátrium-karboximetil-cellulóz stb.
5.2.4. Mosóhatás
A mosás rendkívül bonyolult (fizikai és kémiai) összetett folyamat. A mosásban a tenzidek minden
tulajdonsága, így a felületi feszültséget csökkentő hatása, nedvesítő-, diszpergáló- és emulgeálóképessége
egyaránt érvényre jut. E bonyolult folyamatot érzékelteti a 5.2.4.1. ábra.

5.2.4.1. ábra: Olajszennyeződés eltávolítása textilszál felületéről mosószeroldattal
Mosáskor a következő folyamatok mennek végbe:
a) A tenzid felületi feszültséget csökkentő hatása folytán nedvesíti a textíliát és a szennyezőanyagot.
b) A tenzid adszorbeálódik a szennyeződés, a textília és víz határfelületén.
c) Behatol a textília és szennyeződés közé és igyekszik elfoglalni a szennyeződések helyét a
textílián.
d) Diszpergálja a szilárd szennyeződéseket, és stabilizálja a diszperziót.
e) Emulgeálja a zsírszerű szennyezéseket.
Az 5.2.4.1. ábrán látható egy zsírszerű szennyeződés eltávolításának vázlata. A mosószer hatására
a zsíros anyag filmszerű rétege felszakad, kis gömbök keletkeznek, s gyenge mechanikai hatásra már
eltávolíthatóak a textíliáról.
A felületi és határfelületi feszültség csökkentő hatás nem elegendő tulajdonság a jó mosószer
előállításához. A jó mosószernek diszpergálnia kell a szennyeződéseket és megakadályozni, hogy azok
visszarakódhassanak a textíliára, mert a mosólével kell eltávozniuk a rendszerből. A diszpergált
szennyeződések visszarakódását (reszorpcióját) megakadályozó tulajdonságot szennyvivő
képességnek nevezzük. Elégtelen szennyvivő képességű mosószer használatakor a szennyeződés újra
felhúz a textíliára egyenletes fátyol alakjában, valamint a víz keménységéből eredő sók is a textíliára
rakódhatnak, így többszöri mosás után kellemetlen fogásúvá válik „elásványosodik” az anyag. A
szappan jó szennyvivő képességét a hidrolízisekor keletkező zsírsavaknak köszönheti. A szintetikus
mosószerek eme tulajdonsága gyengébb, ezért megfelelő szennyvivő képességű adalékanyagokkal
(foszfátok, nátrium-karboxi-metil-cellulóz) együtt lesznek jó mosószerek.
Az alkalmazott tenzid minőségén és mennyiségén kívül sok egyéb tényező is befolyásolja a mosás
folyamatát, így a mosószer egyéb alkotórészei (lásd adalékok), a textília fajtája, a szennyeződés
minősége és mennyisége, a pH-érték. Fontos továbbá a mosás hőmérséklete, időtartama és a
mechanikai kezelés intenzitása is.
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5.2.5. Habzóképesség (habtartósság)
Régen a szappan vagy más tenzid habzóképességét tartották a jó mosóhatás egyik ismérvének. Mai
tudásunk szerint nincs egyértelmű összefüggés a habzóképesség és a mosóhatás között, sőt az
automata mosógépek használata csökkentett habzású, de jó mosóhatású anyagok gyártását követeli
meg.
5.2.6. Keményvíz-állóság
A tenzidek lényeges tulajdonsága a keményvíz-állóság. Lágy vízben ma is a szappan a leghatásosabb
és leggazdaságosabb mosószer, de kemény vízben használata nem gazdaságos. Kemény vízben a
szappan jelentős része mész-szappanként kicsapódik (kalcium-, magnéziumsók), a textília is
szennyeződik, mert az öblítésnél a mész-szappan kiválik a textíliára. A szintetikus anionos tenzidek
kalcium- és magnéziumsói jobban oldódnak vízben, a nemionos tenzidek pedig egyáltalán nem
érzékenyek a víz keménységére és e tekintetben megfelelőbbek a szappannál.
Néhány felhasználási tulajdonságot mutat be az 5.2.6.1. táblázat három különböző hidrofil
csoportot tartalmazó aniontenzid példáján.
Tenzid típusa

Tulajdonság
Mosóhatás
Emulgeáló hatás
Nedvesítő hatás
Habzóképesség
Habtartósság
Keményvíz-állóság
Koncentráció-hatásosság
Vízoldhatóság
Kiöblíthetőség (cellulózból)
Hatása bőrre

RCOONa

ROSO3Na

RSO3Na

+
+
+
+
+++
–
+
+
+++
+++

++
++
++
++
++
++
++
++
++
++

+++
+++
+++
+++
+
+++
+++
+++
+
+

5.2.6.1. táblázat: Különböző hidrofilcsoportot tartalmazó aniontenzidek tulajdonságai
5.2.7. Tenzidek biológiai hatása (toxicitás)
Különös figyelmet kell fordítani az élelmiszeriparban és gyógyszeriparban használatos mosogató- és
emulgeálószerek mérgező hatására. Legmérgezőbbek a kationos kvaterner ammóniumvegyületek,
kevésbé az anionaktív és nem ionos tenzidek. A természetes zsír alapú, egyenes szénláncú vegyületek
a legkevésbé mérgezőek.
Fontos a tenzidek bőrre gyakorolt hatása is (háztartási mosószerek esetében). Legelviselhetőbbek a
nem ionos és az anionaktív tenzidek. A kationos vegyületek erős hatást fejtenek ki a bőrre. Annál
jobban viseli bőrünk a tenzidet, minél hosszabb szénlánc alkotja a tenzid hidrofób, apoláris részét.
Nagy mennyiségű mosószer jut szennyvízként a folyókba, élő vizekbe, ezért környezetvédelmi
okokból fontos, hogy milyen a használatos tenzidek biológiai lebonthatósága. Kétféle anyag
szennyezheti a környezetet: maga a tenzid és a mosószerekben felhasznált, nagy mennyiségű
adalékanyag, főleg foszfát.
A legtöbb anionos és nemionos tenzid ártalmatlan a környezetre, mert a folyóvizekben
baktériumok hatására gyorsan lebomlanak. A legnagyobb mennyiségben használt anionos tenzidek, ha
alifás szénláncuk egyenes, nem elágazó, könnyen lebomlanak, de az elágazó szénláncúak lebomlása
nagyon lassú. Egyes fejlett iparú országokban már betiltották az elágazó szénláncú tenzidek
használatát.
A mosószerek foszfáttartalma általában 20–30%, de elérheti a 60%-ot is. Ez a nagymennyiségű
foszfát a szennyvízzel az élő vizekbe kerül és károsítja azokat, ezért mindenütt napirenden van a
mosószerek foszfáttartalmának korlátozása, illetve helyettesítése.
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A kationaktív tenzidek nagy része, elsősorban a kvaterner ammóniumvegyületek baktérium- és
gombaölő tulajdonságúknál fogva (némelyik fertőtlenítőszerként is használatos) pusztítják a
planktonokat és a fehérjét lebontó baktériumokat, ezért biológiai lebonthatóságuk rossz.
5.2.8. Adalékanyagok
Optimális mosóhatás eléréséhez általában egyrészt többféle tenzidet, tenzidkeveréket használnak, mert
a keverékben az egyes komponensek hatása nem csak egyszerűen összeadódik, hanem szinergetikus
hatás érvényesül, másrészt különböző segédanyagokat kevernek a mosószerbe. Ilyen segédanyagok az
alkáli-karbonátok (Na2CO3, NaHCO3, K2CO3), melyek lúgos pH-t biztosítanak, ugyanakkor növelik a
mosó- és tisztítóhatást. Az alkáli-szilikátok növelik a szennyvivőképességet és lágyítják a vizet. A
piro- és polifoszfátoknak jó emulgeáló, diszpergáló és szennyvivő képességük van. Ezen kívül
komplex sókat alkotnak a kalcium- és magnéziumionokkal, így lágyítják a vizet. A legnagyobb
szennyvivőképessége a karboxi-metil-cellulóznak van. A komplexképző anyagok vízlágyítók, a
hidrotróp anyagok (pl. karbamidszármazékok) az oldódást segítik elő. Ezek mellett optikai fehérítők,
illatanyagok, antisztatikus és hígítószerek (Na2SO4) a főbb adalékanyagok.

5.3. Tenzidek gyártása
5.3.1. Anionos tenzidek
5.3.1.1. Szappanok
A szappanok nagymolekulájú (hosszú szénláncú) zsírsavak alkáli-, ammónium- vagy alkilammónium-sói. Előállíthatók természetes zsírokból, olajokból és szintetikus zsírsavakból.
Nagyon sokáig a szappan volt az egyetlen használatos tenzid. Szerencsésen egyesíti magában
mindazokat a hasznos tulajdonságokat, amelyek tisztítás szempontjából kívánatosak. Jó mosó-,
emulgeáló-, megfelelő nedvesítő-, diszpergáló- és diszperzióban tartó képessége van. Lágy vízben
előnyös a használata. A textil- és mosószeriparban főleg a 12–18 szénatomos telített és a 18
szénatomos telítetlen zsírsavakat tartalmazó szappanokat használják.
A laurinsav (C12) nagyobb mennyiségben kókuszzsírban és pálmamagolajban, a mirisztinsav (C14)
kis mennyiségben a legtöbb zsírban és olajban, a palmitinsav (C16) gyakorlatilag minden zsírban és
olajban (főleg a pálmaolajban) fordul elő. A sztearinsav (C18) elsősorban az állati zsírokban, az olajsav
(C18, telítetlen) gyakorlatilag minden zsírban és olajban megtalálható jelentős mennyiségben. A
linolsav és linolénsav száradó olajokban található, a telítetlenebb olajok a len-, napraforgó-, szója-,
pamutmag-, repce-, földimogyoró-, ricinus- és olívaolaj.
A gyakorlatban a szappanok különböző zsírsavak keverékét tartalmazzák. A keverékek
mosóhatása nem additíve tevődik össze, optimális keverék esetében hatása lényegesen felülmúlja az
egyes komponensekét. Kis mennyiségű telítetlen szénláncú komponens erősen növeli a keverék
hatásosságát.
A káliumszappanok oldhatósága jobb, mint a nátriumszappanoké, alacsonyabb hőmérsékleten
fejtik ki optimális hatásukat és könnyebben öblíthetők ki a textilanyagból.
Az ammónium- és trietanol-amin-szappanok jó emulgeálószerek, előnyük, hogy oldhatók
különböző szerves oldószerekben is. Ezeket alkalmazzák száraz tisztításkor, gyapjú olajozására és
emulgeálószerként.
A szappangyártás alapanyagai elsősorban a természetes zsírok és olajok (glicerin-észterek).
Elszappanosításukat nátrium-, kálium-hidroxiddal, néha szódával végzik. A műveletre számtalan
eljárás ismert. Előfordul, hogy NaOH helyett egyedül vízzel, 170 °C-on, kb. 16 bar nyomáson végzik a
hidrolízist és ezen reakció után képezik a sót nátrium-karbonáttal.
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5.3.1.1.1. ábra: A zsírok elszappanosítása
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A szappanosítás, a szappan kinyerése és szárítása után különböző célokra tovább feldolgozandó
alapszappant nyernek. Így pl. színszappan gyártásához faggyú, disznózsír, csontzsír, lózsír, pálmaolaj,
olívaolaj és kisebb mennyiségben kókuszzsír az alapanyag. Pipereszappan gyártásához ugyanezek a
kiinduló anyagok kellenek, de a legjobb minőségben és más arányban. A sok telítetlen zsírsavat
tartalmazó olajok csak kenőszappan gyártására alkalmasak.
Végül különböző adalékok felhasználásával alakítják ki a forgalomba kerülő szappanféleséget
(lásd Adalékok).
5.3.1.2. Savanyú kénsavészterek sói (szulfátok)
A szulfátok zsíralkoholok hidroxilcsoportjának szulfatálásával vagy alkének szén-szén telítetlen
kötésének addíciójával állíthatók elő, majd az így keletkező savanyú kénsavészterekből lúggal nyerik a
megfelelő sókat.

5.3.1.2.1. ábra: Szulfátok előállítása
Amint a képletből is látható, elsőrendű zsíralkoholokból primer kénsavészter, 1-alkénekből
szekunder kénsavészter keletkezik. Ebben a csoportban legfontosabbak az elsőrendű (primer) alkilszulfátok, melyeket nagy mennyiségben gyártanak, de készítenek kisebb mennyiségben szulfátokat αolefinekből, telítetlen és hidroxi-zsírsavakat tartalmazó olajokból, polialkoholok zsírsavésztereiből,
zsírsav-alkanol-amidokból és poliglikol-éter származékokból is.
A nátrium-alkil-szulfátokban az oldhatóságot a kénsavfélészter sója biztosítja. Ez a csoport lúgos
pH-n nem hidrolizálódik, ellenben savanyú közegre nagyon érzékeny.
A primer alkoholok könnyen reagálnak szulfonálószerekkel, ezek az iparban cc. kénsav, klórkénsav (ClSO3H), vagy kén-trioxid. A keletkező anyagot rendszerint nátronlúggal semlegesítik. A
telítetlen alkoholok szulfatálásánál savaddíció is végbemehet, ami hátrányos a mosóhatásra.
Kénsavval végezve a szulfatálást, az egyensúlyi reakció miatt kénsavfelesleget kell alkalmazni,
intenzív keverés mellett, 60-70 °C-on, 80-90% szulfatálási fok érhető el. A sóképzést NaOH-oldattal
végzik erős hűtés mellett. Bár világos színű termék keletkezik, az eljárás hátránya a nagy
lúgfogyasztás (kénsavfelesleg miatt), és ezért a termék sok szervetlen sót tartalmaz.
A klór-kénsav, bár drágább a kénsavnál, elterjedt ipari szulfonálószer zsíralkoholok szulfatálásában.
R

OH + ClSO3H

R

OSO3H + HCl

5.3.1.2.2. ábra: Szulfatálás klór-kénsavval
A módszer előnye, hogy szobahőfokon (hűtés közben) kis klór-kénsav felesleggel (5 mol%) is jó
termelést érnek el, kevesebb lúgoldat szükséges a sóképzéshez, és csekély mennyiségű szervetlen só
képződik. Az eljárás hátránya, hogy a klór-kénsav drága, a keletkező sósav korrozív, és a reakcióhő
felszabadulása nem egyenletes (a reakció elején szabadul fel a reakcióhő 60%-a).
Gyakori a kén-trioxid használata szulfatálószerként. Ilyenkor a zsíralkoholba keverés és hűtés
közben, 40–90oC-on, levegővel hígított kén-trioxid gőzt vezetnek. A kén-trioxidból 2 mol% felesleget
alkalmazva 95% termelés érhető el. Ezzel a szulfonálószerrel állítható elő (semlegesítés után) a
legkisebb sótartalmú termék, legkisebb a lúgfelhasználás, de a termék viszonylag sötét színű.
Hosszú ideig a kiinduló zsíralkoholokat természetes zsírokból vagy szintetikus zsírsavakból
(paraffinok oxidációja) állították elő katalitikus hidrogénezéssel, nagy nyomáson. Manapság az
alapanyag nagyobb része szintetikus zsíralkohol: alfolok és alfének (lásd később).
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A nátrium-alkil-szulfonátok jó mosóhatásuk folytán elterjedt mosószer-alapanyagok. A telített
vegyületek közül a 12–14 szénatomosak inkább alacsony hőmérsékleten mosnak jól, a 16–18
szénatomosoknak a magasabb hőmérséklet kedvezőbb.
Az α-olefineket az ásványolaj krakkolásával nyerik, ezekből keletkező másodrendű alkil-szulfátok
mosóhatása lényegesen rosszabb a primer származékokénál, de háztartási mosószerek és nedvesítőszerek
fontos alapanyagai.
5.3.1.3. Szulfonsavak sói (szulfonátok)
Az alkánszulfonátok előállítása paraffin szénhidrogének szulfoklórozásával és szulfoxidációjával
történik.
SO2 + Cl2
R

H

R

H

R

h
- HCl
SO2 + O2

R

h

SO2Cl

SO2OOH

H2O

SO2

R

SO3Na

R

SO3H

5.3.1.3.1. ábra: Alkánok szulfoklórozása és szulfoxidálása
A szulfoklórozás és a szulfoxidálás gyökös mechanizmusú reakciók, gyökkeltőnek ultraibolya
fény, vagy gyökképző iniciátor szükséges.
A szulfoklórozást 20–30 °C-on, kén-dioxid–klór elegyével végzik, kis konverzióval (szénhidrogénfelesleg), hogy a klórozott melléktermékeket visszaszorítsák. A szulfoklórozásnál gazdaságosabbnak
bizonyult a szulfoxidálás, melyet 20–40 °C-on, kis nyomáson, kén-dioxid – oxigén eleggyel végeznek,
nagy kéndioxid-felesleget alkalmazva, mert a kén-dioxid egyben extraháló szer is, kioldja a
szulfonsavat a szénhidrogén mellől.
Olefinszulfonátokat úgy készítenek, hogy az α-olefineket kén-trioxiddal reagáltatják, amikor is
alkénszulfonsavak és alkán-szultonok keletkeznek. Lúgos semlegesítésénél az alkán-szultonok
hidroxi-alkánszulfonátokká alakulnak.
R

CH

CH2

SO3

R

CH

CH2 SO3-

R
R

HC CH

SO3H

HC CH2
O

SO2

R
R

HC CH
CH

SO3Na

CH2 SO3Na

OH

5.3.1.3.2. ábra: Az α-olefinek kén-trioxidos szulfonálása
A szulfonálást folytonos üzemben végzik, a meleg α-olefinbe inert gázzal hígított kén-trioxidot
vezetnek intenzív keverés és hűtés közben, majd lúgos semlegesítéssel kapják a nátrium sókat. Ha a
kiinduló anyag C14–C18 α-olefin keverék, a kétféle termék kb. fele-fele arányban keletkezik,
mosóhatása egyenértékű a legjobbnak tartott dodecil-benzolszulfonátéval, viszont alig habzik, így
elsősorban automata mosógépekbe használható alapanyag.
A dodecil-benzolszulfonát a legnagyobb mennyiségben előállított tenzid. Gyártásához kétféle
nyersanyagból indulhatnak ki: elágazó vagy egyenes szénláncú dodecil-benzolból. Bár az egyenes
oldalláncú dodecil-benzol drágább, mint az elágazó láncú, de a belőle készített szulfonát biológiai
lebonthatósága sokkal jobb, mint az elágazó láncúé.
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CH3
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(CH2)9CH3
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SO3
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5.3.1.3.3. ábra: Dodecil-benzolszulfonát előállítása
A szulfonálást cc. kénsavval, 20%-os óleummal, vagy kén-trioxiddal végzik. Az alkilcsoport 20–
70 °C-on orto és para helyzetbe irányít, de a hosszú oldallánc árnyékoló hatása miatt nagyobbrészt pszulfonsav keletkezik, a mellette keletkező o-származék mennyisége a szulfonálószertől függ (20–
25%). A dezalkilezési mellékreakciók ellenére 95–99% termelés érhető el. A szulfonsavat kb. 20%-os
lúggal, keverés és hűtés közben, 50 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten semlegesítik, ill. alakítják sóvá.
A dodecil-benzolszulfonát elsősorban kiváló hatású mosószer-alapanyag, de nedvesítő-, emulgeáló-,
diszpergálószernek is használatos.
5.3.2. Kationos tenzidek
A kationaktív tenzidekben a felületaktív rész kation, ezért invert (fordított) szappanoknak is nevezik.
A kationaktív tenzidek szerves bázisok, aminok, vagy heterociklusos bázisok, pl. piridin származékai,
ill. sói, a sót a bázikus nitrogénatom létesíti. Legegyszerűbb fajtái az alifás aminok sói (pl. CH3(CH2)n-NH2·HCl), a másod- és harmadrendű aminok származékai is jó tulajdonságokkal rendelkeznek.
Lúgos oldatban nem használhatók, erős savval alkotott sóik oldatban hidrolizálódnak.
A kvaterner ammóniumvegyületek hosszabb alkilcsoportokkal is jól oldódnak, nem hidrolizálódnak,
semleges kémhatásúak (lásd 5.1.1. ábra képlete). Rendszerint csak az egyik szubsztituens hosszú
szénláncú, a többi rövidebb, metil- vagy etil-csoport. Előállításuk aminok alkilezésével történik.
A legfontosabb kationaktív anyagok az alkil-piridíniumsók. Ezeket piridinből állítják elő
alkilezőszerekkel, pl. alkil-kénsavészterrel.
ROSO3H
N

N
R

HSO4-

5.3.2.1. ábra: Alkil-piridíniumsók előállítása
Az ammóniumsók alkalmazási területe a textilipari segédanyagok között rendkívül nagy
(nedvesítőszerek színezésnél, színtartóság javítása, antisztatikus hatású anyagok, emulgeálószerek, stb.) A
kationos tenzidek baktericid hatásúak, ami néha előnyös, de ezáltal biológiailag lebonthatatlanok.

5.4. Nemionos tenzidek
A csoportba tartozó tenzidek vízben oldva nem disszociálnak ionokra, oldhatóságukat más jellegű
csoportoknak köszönhetik, mint az eddig tárgyaltak. Ilyenek pl. a több hidroxil-, éteres oxigén- és
karbonsavamid (peptid) csoportot tartalmazó vegyületek. Előnyük, hogy stabilak, az oldat
kémhatására nem érzékenyek, elektrolitok nem zavarják működésüket. Főbb képviselőik a
polialkoholok zsírsavészterei, zsírsav-alkanol-amidok és az oxietilezett vegyületek. Ez utóbbi csoport
előállítását mutatja az 5.4.1. ábra. A reakció azon alapszik, hogy a reakcióképes hidrogénatomot
tartalmazó vegyületek könnyen reagálnak etilén-oxiddal.
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5.4.1. ábra: Hidroxi-etilezett termékek előállítása
A legfontosabb nemionos tenzidek a zsírsav-poliglikolészterek, zsíralkohol-poliglikoléterek, alkilfenol-poliglikoléterek és az alkil-aminopoliglikoléterek. A hidroxi-etilezett vegyületek tulajdonságait
nagyon befolyásolja a poliglikoléter-lánc hossza. Minél több etilén-oxid egység épül be a molekulába,
annál jobb a vegyület vízben való oldhatósága. A poliglikolészter-lánc hosszának fokozatos
növelésével a V/O emulgeálószerből O/V emulgeálószer lesz.
A hidroxi-etilezést acélpalackban forgalmazott etilén-oxiddal végzik. (Fp: 13,5 °C) alkálikus
katalizátor jelenlétében. Az intenzíven kevert kiindulóvegyületbe 160–240 °C-on etilén-oxidot
vezetnek olyan sebességgel, hogy a megkívánt hőmérséklet tartható legyen. A reakció exoterm ezért
erős hűtés alkalmazása is szükséges.
A nemionos tenzidek általában jó emulgeáló- és diszpergálószerek, mosószer alapanyagok
(hajsamponok), textilkikészítő szerek stb.

5.5. Alfolok és alfének előállítása
Az Alfolok szintetikus úton előállított, egyenes láncú, C10–C30 lánchosszúságú, páros szénatomszámú
primer alkoholok. Az Alfol-szintézis néven ismert eljárás lehetővé teszi a természetes zsíralkoholokkal
azonos szintetikus termékek előállítását etilénből kiindulva.
2 Al(C2H5)3 + Al + 1,5 H2

3 AlH(C2H5)2

3 C2H4

3 Al(C2H5)3

(CH2CH2)n_C2H5
Al(C2H5)3 + 3n C2H4

Al

(CH2CH2)n-1_C2H5
(CH2CH2)n+1_C2H5

OR1

R1
Al

R2
R3

+ 1,5 O2

Al OR2
OR3

3 H2O
- Al(OH)3

R1

OH

R2

OH

R3

OH

5.5.1. ábra: Alfolok szintézise
Az eljárás négy reakciólépésből áll. Először trietil-alumíniumot állítanak elő. Ebből a célból
finoman porított alumíniumot 110–140 °C-on és 50–200 bar nyomáson hidrogénnel reagáltatják AlEt3
jelenlétében, majd a keletkezett dietil-alumínium-hidridet etilénre addícionáltatják mérsékelt
hőmérsékleten és nyomáson. A második lépésben megy végbe a lánchosszabbítás további
etilénmolekulák „beékelődésével” (n = 1–11). A harmadik lépésben a trietil-alumínium vegyületet
száraz levegővel, exoterm reakcióban a megfelelő alkoxidokká oxidálják. Az utolsó lépésben az
alumínium-alkoxidokat híg kénsavval vagy vízzel alkoholokká hidrolizálják, miközben Al2(SO4)3oldat, illetve tiszta Al(OH)3 keletkezik. A vizes fázistól való elválasztás után, az Alfol-elegyet
vákuumban desztillálják.
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5.6. Alfének szintézise
Az alfének egyenes láncú, C10–C30 páros szénatomszámú, a láncvégen kettős kötést tartalmazó
olefinek. Az α-olefinek előállítására kidolgozott Ziegler-reakció három lépésből áll, lényege az Alfolszintézishez hasonlóan, az etilén irányított oligomerizációja AlEt3 jelenlétében.
(CH2CH2)n_C2H5
Al

(CH2CH2)n-1_C2H5
(CH2CH2)n+1_C2H5



CH2

CH

(CH2CH2)n-1_C2H5

CH2

CH

(CH2CH2)n-2_C2H5

CH2

CH

(CH2CH2)n_C2H5

5.6.1. ábra: Alfének szintézise
Ennek megfelelően az első két lépés reakcióegyenlete azonos az Alfol-szintézis
reakcióegyenleteivel. A hosszú szénláncú trialkil-alumínium-vegyületek keverékéből hőbontással
etilén-oligomerek keverékét kapják, a trietil-alumínium regenerálása közben.
Az α-olefinek előállítása egyetlen technológiai lépésben is megoldható, magas hőmérsékleten és
nyomáson, katalitikus mennyiségű trietil-alumínium jelenlétében. Ebben az eljárásban azonban a
háromlépcsős technológiához viszonyítva jóval szélesebb a termékelegy komponenseinek
szénatomszám szerinti megoszlása (pl. a C20 és >C20 keverék mennyisége háromlépéses eljárásban 3%,
addig az egylépésesben 14%).
Ez a fejezet Dr. Keglevich György előadásai alapján készült az alábbi irodalmakkal kiegészítve:

Irodalom
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tanszéki Munkaközösség: Szerves kémiai technológia (Szerk. Heiszman J.), Egyetemi jegyzet,
Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.
Klaus Weissermel, Hans-Jürgen Arpe: Ipari szerves kémia (fordítás: Zsadon Béla), Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.
Balogh Sándorné, Halmos Istvánné, Oláh Gábor, Sommer László, Vámos István: Vegyipari
technológia (Ideiglenes tankönyv), Sommer L.(szerk.), Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1991.
Rusznák István, Víg András: A textilkémia alapjai és új eljárások a textilkikészítésben
(Szakmérnöki tanfolyam kézirat jegyzet), 2002.
Lempert Károly: Szerves kémia, Műszaki Könyvkiadó, 1976.
Könnyűipari Kémiai Technológia, Zobor Vincéné (szerk.), Tankönyvkiadó, Budapest, 1976.
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6. NÖVÉNYVÉDŐSZEREK
6.1. Bevezetés
Azokat a kemikáliákat nevezzük növényvédőszereknek (peszticideknek/agrokemikáliáknak), amelyek
a növények, mezőgazdasági termények, valamint termékek kártevők elleni védelmét szolgálják. A
kultúrtársadalmak természetes velejárója a növényvédőszerek alkalmazása. Növényvédelem nélkül a
termés 40-45%-a (sőt néha az egész) odaveszhet, míg védekezés esetén a kár jelentősen mérsékelhető.
Milyen kártevők ellen kell védekezni? Vannak makroszkópikus és mikroszkópikus kártevők. Az
előbbi csoportba – többek között – a rovarok és a gyomnövények, míg az utóbbiba a különféle
gombák tartoznak. Összességében tehát vannak rovarölő szerek (inszekticidek), gyomirtók
(herbicidek), valamint gombaölők (fungicidek). Az említett területek százalékos megoszlása: 30–45–
15% (egyéb szerek: 10%). Földrajzi megoszlás szempontjából Európában, Észak-Amerikában és a
Távol-Keleten áll fejlett szinten a védekezés, míg a többi területen fejletlen. Haszonnövények
szempontjából a zöldségek/gyümölcsök 24%-ot, a gabonafélék 17%-ot, a rizs 12%-ot, a gyapot 11%ot, míg a kukorica 10%-ot tesz ki. A maradék 26% egyéb haszonnövényeket (pl. szójabab, cukorrépa
és repce) képvisel.
A növényvédőszer kontakt vagy szisztemikus hatású lehet. Az előbbi esetben ott véd, ahol a
növénnyel érintkezik, utóbbi esetben a növény vízháztartása által szétkerülve mindenhol védettséget
biztosít. Ez persze a rovarölőkre és a gombaellenes szerekre vonatkozik, mert a herbicidek esetén
perzselést vagy teljes elpusztulást okoznak. Növényi terményeket (pl. gabonát vagy egyéb magvakat
vagy a cukorrépát) is védeni kell.
Hazánkban a növényvédőszer-ipart a rendszerváltozás előtt kiemelten fejlesztették, aminek
következtében a 15–20. helyet foglaltuk el a világranglistán. 1990 után a nagyobb cégek kisebb
egységekké alakultak át, amelyek vagy külföldről importálják a szereket, és csak a kiszereléssel
foglalkoznak, vagy maguk is gyártják azokat.
A bioüzemanyagok terjedésével (ill. ezek erőltetett fejlesztésével) a mezőgazdasági termékek
felértékelődnek. Ugyanis a bioüzemanyagok iránti igény árfelhajtó. Ráadásul a Föld népességének
szaporodása miatt az élelmiszerek iránt is egyre nagyobb az igény. Világos tehát, hogy a farmerek
elemi érdeke, hogy egységnyi termőterületből minél többet „hozzanak ki”. Ez csak a növényvédőszerek
használatával biztosítható. Több nyugat-európai cég rájött erre az utóbbi években és folyamatosan
fejleszti az agrokémiai divízióját. A fokozódó EU-szigorítások miatt egyre inkább előtérbe kerül a
növényvédőszer-hatóanyagok enantiomertiszta formában történő hasznosítása. Persze a növényvédőszerek
alkalmazásának is megvannak az ésszerű követelményei, amelyekre a fejezet végén még visszatérünk.
A peszticidek alkalmazása úgy történik, hogy a bioaktív anyagot először formulázzák, azaz hígító
és hordozóanyagokat, valamint különféle adalékanyagokat (pl. diszpergáló- és emulgeálószert,
antioxidánst, továbbá színezőanyagokat) adnak hozzá és megfelelő formára hozzák. Az így kapott
készítményt nevezzük növényvédőszernek, amit a kereskedelemben forgalmaznak. A gazda hígítva
kapja ezt a „felhasználási formát”, ami oldat, szuszpenzió vagy emulzió lehet. Ezt juttatja ki a
különféle növényekre (pl. permetezéssel).

6.2. Rovarölőszerek (inszekticidek) [1]
A valóban káros rovarok csak egy nagyon kis részét teszik ki a rovarpopulációnak. Mivel a rovarok a
pete  lárva (hernyó)  báb  kifejlett rovar stádiumokon keresztül alakulnak ki, elvileg bármelyik
szakaszban be lehet avatkozni. Leggyakrabban a kifejlett rovar elpusztítása a cél, de vannak másféle
szerek is (pl. lárvicidek). A rovarok részei a fej, a tor (vagy sok esetben a fejtor) és a potroh. A rovarok
a leggyakrabban a rágószervükkel okozzák a kárt. A rovarölőszer a szájon (és így a gyomron), a
tracheákon, vagy egyszerűen külső érintkezéssel (pl. a bogár kitinpáncélján keresztül) juthat a
szervezetébe. Általában idegmérgeket alkalmaznak.
Az egyik első rovarölőszer a bisz(diklórfenil)-triklórmetil-metán, vagyis a DDT, amit a triklóracetaldehid (a klorál) és 2 ekvivalens klórbenzol kondenzációjával állítanak elő (6.2.1. ábra).
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6.2.1. ábra: A DDT szintézise.
Az egyszerű és olcsó szintézis jóvoltából a DDT a II. világháború után hosszú ideig fontos szer
volt. Később azonban kiderült, hogy a zsírszövetben való oldékonysága miatt a szervezetben
akkumulálódik és ezért rendkívül káros. Ráadásul az alkalmazás után rezisztencia alakul ki. Ma már
csak néhány fejlődő országban használják.
A másik, 1942-ben leírt, de mára már szintén hírhedt rovarölőszer a hexaklórciklohexán, a HCH
(vagy más néven Lindán). A benzol gyökös klórozásával állítható elő (6.2.2. ábra).
Cl
+ 3 Cl2

Cl

Cl

h

H
Cl

Cl
Cl
HCH

6.2.2. ábra: A HCH szintézise
A klórozás során sok térszerkezeti izomer képződhet (ui. a klóratomok ekvatoriálisak vagy
axiálisak lehetnek). A keletkezett izomerek közül csupán a 10–15%-ban képződött -izomer hatásos, a
többi a földekre kiszórt káros ballaszt (6.2.3. ábra).
Cl (a)

H
Cl (e)

H

Cl (e)

Cl (a)
H

H

Cl (e)

H
Cl (a)

H

6.2.3. ábra: A HCH hatásos izomerjének térszerkezete.
A HCH is felgyülemlik a szervezetben, a használata után évtizedekkel is kimutatható az anyatejből
és a mezőgazdasági termékekből. Mára már ez a szer is tiltólistán van. Magyarországon 1999-ben még
csávázószerként használták.
Más hírhedt halogéntartalmú rovarölőszerek, mint pl. az Isodrin, Endrin, Aldrin és Dieldrin is
forgalomban voltak, melyek szintézisét az alábbiakban mutatjuk be (6.2.4. ábra).
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6.2.4. ábra: Néhány hírhedt klórtartalmú növényvédőszer szintézissora
A karbamát inszekticidek viszont napjainkban is bevált agrokemikáliák. Egyik fontos
képviselőjének, a Karbofuránnak a gyártása a következőképp történhet. A fenol nitrálásával
nitrofenolokhoz jutnak. Az o-nitro-fenolt metallil-kloriddal alkilezik, majd az így kapott nitrofenilmetallil éter Claisen-átrendeződésével, majd az így kapott intermedier intramolekuláris gyűrűzárásával
megkapják a kívánt heterociklusos vázat. Ezután a nitrocsoportot három lépésben (hidrogénezés –
diazotálás – elfőzés) hidroxicsoporttá alakítják. Végül a fenolos hidroxicsoportot metil-izocianáttal
acilezik (6.2.5. ábra).
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6.2.5. ábra: A Karbofurán szintézise
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6.2.6. ábra: Néhány foszforészter inszekticid
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A karbofurán fő felhasználási területe a talajfertőtlenítő szerként való alkalmazás (pl.
cserebogárpajor ellen). LD50 értéke 5 mg/testsúly kg, ami komoly toxicitást jelent.
Mind a mai napig korszerű rovarölőknek számítanak a foszfon- és foszforészter inszekticidek,
melyek közül néhányat az alábbiakban mutatunk be (6.2.6. ábra). [2], [3] A Triklórfon a DDVP
„prodrug”-ja, mert előbbiből fokozatosan az utóbbi képződik. Az -hidroxifoszfonát vinilfoszfáttá
történő átalakulásának hajtóereje a foszfor – oxigén kötés létesülése, ami ~400 kJ/mol energia
felszabadulásával jár. Több más vinilfoszfát is forgalomban van. A Gardonát burgonyaültetvényeken
használják, az LD50 értéke ~4000. A tiofoszfátok közül a Paration és Metilparation említendő, melyek
széles hatásspektrumú szerek gyümölcsösökben hernyó, levéltetű és rovarok ellen. Viszonylag toxikus
szerek (LD50 [Paration] = 6.5), melyekből oxidációval képződik a hatékony ágens. A ditiofoszfátok
közül a Malation emelendő ki. A Malationt és a Parationt – melyeket több mint fél évszázada
alkalmaznak – szúnyogirtó szerek komponenseiként is használják.
A foszforészter inszekticidek hatása az acetilkolin észteráz enzim bénításán alapul.
A foszforészter inszekticidek szintézise az alábbi séma alapján érthető meg (6.2.7. ábra). [2], [3]
Az apatitból az ívfény hőmérsékletén redukcióval (szén és kvarchomok jelenlétében) sárga foszfort
nyernek, amit víz alatt tárolnak. Halogénezésével foszfor-trikloridhoz, míg oxidációjával foszforpentoxidhoz jutnak. (Oxigén helyett ként használva P2S5 képződik.) A foszfor-trikloridból trialkilfoszfit, ill. – savmegkötő távollétében – dialkil-foszfit nyerhető. A foszfor-triklorid a megfelelő
kalkogén-származékokká is átalakítható. Az így kapott foszforoxi-klorid vagy tiofoszforil-klorid
észteresítésével dialkil foszforil- vagy tiofoszforil-klorid nyerhető. Ezek hidrolízisével vagy
kénhidrogénnel megvalósított reakciója diészter–monosav-származékokat ad.
A trialkil-foszfit -klórketonokkal megvalósított Perkov–Arbuzov-reakcióban vinilfoszfátot
eredményez. A dialkil-foszfit karbonil-vegyületekre történő addíciója -hidroxifoszfonátok képződéséhez
vezet. Fenolok tiofoszforilezésével és a ditiofoszforsav diészterének alkilezésével szintén fontos
inszekticidekhez lehet jutni.
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6.2.7. ábra: Foszforészter inszekticidek származtatása
A természetes eredetű inszekticidek is fontos helyet foglalnak el az agrokemikáliák között. A
legalapvetőbb ilyen vegyület a dohány alkaloidja, a nikotin, melyet dohánylevelekből nyernek ki
(6.2.8. ábra).
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6.2.8. ábra: A nikotin mint természetes inszekticid
A piretroidok a krizantém-féle virágban előforduló ciklopropánkarbonsav-észter-származékok. A
Piretrin I és II, valamint Cinerin I és II hatóanyagok, melyek egy krizantémsavból és egy piretrolon(hidroxi-ciklopentenon-) egységből állnak, az alábbiakban láthatóak (6.2.9. ábra).
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6.2.9. ábra: Természetes piretroidok
A piretroidok kontakt hatású idegmérgek. Előnyt jelent, hogy melegvérűekre egyáltalán nem
toxikusak és nem alakul ki rezisztencia. Hátrány, hogy viszonylag gyorsan lebomlanak.
Gyakorlati szempontból sokkal megfelelőbbek a kémikusok által kifejlesztett permetrinek
(Permetrin, Cipermetrin, Deltametrin és -Cihalotrin), melyek halogéntartalmú ciklopropánkarbonsavak és helyettesített benzilalkoholok észterei (6.2.10. ábra).
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6.2.10. ábra: Szintetikus permetrinek
A Permetrin és Cipermetrin szintézise a következők szerint történhet (6.2.11. ábra). Először
nézzük a ciklopropánkarbonsav-komponens hozzáférhetővé tételét. A klorál és izobutilén reakciójában
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egy addukt képződik, ami p-toluolszulfonsav jelenlétében kettőskötés-izomerizációt szenved. Az
izomerizált addukt alumíniummal (régebben cinkkel) való kezelése – redukció és elimináció
eredményeképpen – a megfelelő diklór-dimetilbutadién képződéséhez vezet. Ebből a – glicinészter
salétromossavval való kezelésével kapott – metil-diazoacetáttal való ciklopropanálási reakcióval
juthatunk a kulcsintermedierhez. Szerencsére a reakció diasztereoszelektíven játszódik le, mivel
~80%-ban a transz-izomer képződik (és csupán ~20%-ban keletkezik a cisz-izomer). Természetesen
mindkét izomer racemátként képződik. A ciklopropánkarbonsav-észter hidrolízisével savhoz, majd
ennek tionilkloridos átalakításával a megfelelő sav-kloridhoz lehet jutni.
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6.2.11. ábra: A Cipermetrin kulcs-intermedierjének szintézise
A benzilalkohol komponenseket a toluolból kapott benzaldehid brómozásával, majd az így kapott
m-bróm-benzaldehid fenoxi-származékká történő átalakításával végzik. Ezen a ponton a szintézissor
kettéágazik: katalitikus hidrogénezéssel a megfelelő benzilalkoholhoz, míg hidrogén-cianid addícióval
a megfelelő cián-hidridhez lehet jutni (6.2.12. ábra).
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6.2.12. ábra: A Cipermetrin másik intermedierjének szintézise
Ezután már csak a ciklopropánkarbonsav-klorid benzilalkohollal, illetve ciánhidrinnel való
reakciója van hátra. Az előbbi esetben (Permetrin) a termék egy főkomponens racemátjaként
keletkezik, míg az utóbbi esetben (Cipermetrin) – a ciánhidrinben lévő aszimmetriacentrum miatt – két
fő komponens racemátjaiként kapjuk a terméket (6.2.13. ábra).
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6.2.13. ábra: A Cipermetrin szintézise a két fő intermedierből
Végezetül a rovarölőszerek ésszerű alkalmazásáról ejtünk néhány szót. Ha egy gazda ismételten
erős rovarölőszerekkel bombázza a termését, a hasznos rovarok is elpusztulhatnak. Ráadásul az
ellenállóképes rovarok túlzottan elszaporodhatnak, mert bőségesen van „élelem” és nincsenek
természetes ellenfeleik  felborulhat a biológiai egyensúly. Ez ellen az „Integrált Kártevő Ellenőrzés”
jelenthet megoldást, aminek lényege, hogy
– a rovarölők használatát a feltétlenül szükséges mennyiségre kell csökkenteni
– csak szelektíven ható rovarirtókat szabad használni
– vetésforgót célszerű alkalmazni
– meg kell hagyni a természetes ellenfelek életterét (biológiai védekezés).
A fenti elvek betartásának eredménye: 1.) pénzmegtakarítás 2.) kevésbé mérgezett termények 3.)
kisebb mértékű környezetszennyezés.

6.3. Gombaölőszerek (Fungicidek) [1]
Meglehetősen gyakoriak a növények körében jelentkező gombabetegségek (pl. a gabonaüszög,
peronoszpóra, lisztharmat, szürkerothadás és varasodás), melyek ellen nem könnyű védekezni.
Alkalmazás szerint vannak megelőző és gyógyító fungicidek.
Régóta ismeretes a fémsók, pl. a rézgálic (CuSO4) és az elemi kén gombaölő hatása. Másfelől a
ditiokarbamátok is erős gombaellenes hatással rendelkeznek. Példaként a pl. eperültetvényeken
alkalmazott Ziram szintézissorát mutatjuk be (6.3.1. ábra).
M e2NH + CS2 + NaOH/ H2O

Me2N C S Na

(Me2N C S )2Zn

S

S
Ziram

2

6.3.1. ábra: A Ziram szintézise
A gombaölőszerek között ftálimid-származékok is előfordulnak, amit az alábbi két példával
szemléltetünk (6.3.2. ábra).
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6.3.2. ábra: Ftálimid-származékok mint fungicidek
Az orto-fenilén-diamin-származékok között a Benomil (Fundazol) a legfontosabb képviselő. A
gyártástechnológia alapját a következő szintézissor képezi. Az acetanilid nitrálásával p- és onitroacetanilidhez jutnak. Az o-izomer katalitikus hidrogénezése, majd a védőcsoport eltávolítása ofenilén-diamint szolgáltat. Ezt azután a ciánamid és klórhangyasav metilészter reakciójával kapott
ciano-karbamáttal reagáltatják, amikor kialakul a benzimidazol gyűrű. Ennek gyűrűben lévő NHcsoportját butilizocianáttal acilezve lehet a végtermékhez jutni, amely tulajdonképp egy karbamidszármazék (6.3.3. ábra).
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6.3.3. ábra: A Benomil szintézise

6.4. Gyomirtószerek (Herbicidek) [1]
A gyomirtószerek között vannak nem szelektívek és szelektívek. Előbbiek kizárólag a kultúrnövény
kikelése előtt alkalmazhatók. A szelektivitás pl. akkor állhat fent, ha egyszikű kultúrnövény mellett
kétszikű a gyomnövény (ugyanis az egyszikű „tűszerű leveleiről” lepereg a permet), vagy ha a
gazdanövény enzimrendszere hatástalanítja a szert. (Szelektív gyomirtószert használhatunk, ha a
kultúrnövény, ill. a gyomnövények életfolyamatai jelentősen eltérnek egymástól. Ezek a gyomirtók a
gyomok olyan élettani folyamatait gátolják, amelyek az egyszikűeknél vagy nincsenek meg, vagy
annyira eltérően működnek, hogy az nem nyújt támadási felületet gyomirtó számára.) Korábban láttuk
a kontakt- és a szisztemikus hatás közötti különbséget. Ez a herbicidek esetén úgy vetődik fel, hogy
vagy „perzselődik” a növény az érintkezés helyén, vagy az egész elpusztul.
A herbicidek legfontosabb csoportját a (tio)karbamát- és a karbamid-származékok alkotják. Az
alábbiakban a szerek általános képletét és két konkrét képviselőt, a Terbutolt és a Diprolámot láthatjuk
(6.4.1. ábra).
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6.4.1. ábra: Szénsav-származékok mint herbicidek
További képviselő a Monolinuron, amely p-klór-anilinből és foszgénből készül. Az arilizocianát
hidroxilaminnal megvalósított reakciójával a megfelelő karbamid-származékhoz lehet jutni, amiből
kétszeres metilezés szolgáltatja a végterméket (6.4.2. ábra).
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6.4.2. ábra: A Monolinuron szintézise
Láthatjuk, hogy a növényvédőszerek minden csoportjában szerepeltek a karbamát- és karbamidszármazékok. Az alábbiakban – a vonatkozó alapvető szerves kémiai ismeretek megismétlése céljából
– összefoglaljuk a foszgén alapon történő szénsav-származékok szintézisét (6.4.3. ábra). [4]
Kulcsintermedierek a klórhangyasav-észterek, a klórhangyasav-amidok és izocianátok.
karbamát- és karbamid-származékok szintézise foszgén-alapon
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6.4.3. ábra: Szénsav-származékok foszgén alapon
A zöldkémiai fejezetben láthattuk, hogy a technológiai megvalósítás során a veszélyes foszgén az
ártalmatlan trifoszgénre cserélhető.
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Széles körben (pl. kukoricaföldeken és zöldségveteményesekben alkalmazzák a triazinszármazékokat is. Álljon itt példaként az Atrazin és a Szimetrin (6.4.4. ábra).
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6.4.4. ábra: Triazin-származékok mint herbicidek
A triazin-származékokat a hidrogén-cianid és klór reakciójában keletkező klór-cián
trimerizációjából származó 2,4,6-triklór-triazinból készítik. Konszekutív reakcióban két
aminocsoportot visznek be, majd alkoxi- vagy tioalkoxi-csoportot alakítanak ki (6.4.5. ábra).
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6.4.5. ábra: Triazin-származékok szintézise
Fontos gyomirtószerek a fenoxi-ecetsav-származékok, melyek túlnövekedést okozva pusztítják el
a gyomnövényeket. A gyártástechnológia során a 2,4-diklórfenolból vagy a 2,4,5-triklórfenolból
indulnak ki. A fenol-származékokat vizes nátrium-hidroxid jelenlétében reagáltatják klór-ecetsavval,
amikoris a „2,4-D” vagy „2,4,5-T” termékek képződnek (6.4.6. ábra).
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6.4.6. ábra: Fenoxi-ecetsav-származékok szintézise.
A reakcióban a klórfenolok önkondenzációjával dioxin-melléktermékek képződhetnek, melyek
rendkívül toxikus vegyületek (LD50 ~0.00…) (6.4.7. ábra).
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6.4.7. ábra: A dioxinok képződése
A gyártás során viszonylag nagy mennyiségben képződött ún. poliklórozott fenol, amelyet
acéldobokba tettek, majd azokat Hidas és Garé környékén elásták. 15–20 év után a tárolóedények
korróziójának következményeként a földbe kerültek a polifenolok, majd dioxin képződött belőlük.
Mondani sem kell, hogy milyen mértéken szennyeződött el a környék talaja és ivóvízkészlete. A teljes
helyreállítás hihetetlen költségigényes és nem is lehet teljeskörű.
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7. GYÓGYSZERIPARI HATÓANYAGGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁK
Közismert, hogy az élő szervezetek öngyógyító mechanizmusuk során olyan vegyületeket állítanak
elő, melyek segítik az adott betegség elkerülését vagy leküzdését. A mozgásra, helyváltoztatásra képes
élőlények pedig meg is keresik a gyógyításukhoz szükséges anyagokat.
Az emberiség fejlődésével együtt növekedett a gyógyításhoz használható anyagoknak a tudatos
ismerete. Eljutottunk a különböző betegségspecifikus gyógyhatású főzetek, koncentrátumok elkészítéséhez,
melyek már töményebben tartalmazták a mai értelemben vett hatóanyag-molekulákat, mint az eredeti
élőlény megfelelő része. A kémia fejlődésével kezdtek tudatosan előállítani vegyületeket, melyeket
szintén különféle betegségek ellen alkalmaztak. A gyógyszerészek leírták ezeknek a vegyületeknek az
azonosítási módszereit, és ezek alapján már az azonos tünetek ellen meghatározott vegyületeket
(molekulákat) kezdtek alkalmazni. Ennek a kezdetei az 1800-as évekre tehetők. Így 1806-ban izolálták
a fájdalomcsillapító morfint, 1831-ben az atropint, 1846-ban a szalicilsavat, 1847-ben a glicerintrinitrátot és a kloroformot kezdték alkalmazni. Az antipirint 1884-ben, a paracetamolt 1893-ban és az
aszpirint 1899-ben ipari méretekben gyártották. Erre az időre tehető, hogy az addig a textilipar
számára előállított színezékmolekulák gyártástechnológiái nyomán kidolgozott gyógyszerhatóanyagtechnológiák alkalmazásával ugrásszerűen létesültek a gyógyszergyárak. Az 1900-as évek elejére
megalakultak a magyar gyógyszergyárak is, így a Chinoin és a Richter Gedeon gyógyszergyárak. Ez
felgyorsította a gyógyszerkutatást, mely a betegségek ugyancsak fejlődő felismerése révén ezt a
területet tovább szélesítette, jobb és jobb hatású molekulákat kerestek. Ezt a szerves kémia, az
analitikai módszerek, a műszerek fejlődése is segítette, de az ipari gyártás feltételeit a technika más
területei (pl. gépgyártás stb.) is biztosították.
Értelemszerűen a gyógyszerhatóanyagok gyártásával egyidejűleg alakult ki a gyógyszergyártás,
melynek a feladata az előállított hatóanyagok felhasználhatóvá tétele (például tablettázása) a
fogyasztók (a betegek) számára. Az iparilag előállított gyógyszerek forgalomba hozatalát rendkívül
szigorú hazai és nemzetközi engedélyezési előírások szabályozzák. Ezek az engedélyezési előírások a
gyógyszerhatóanyag-gyártás technológiájának, majd a gyógyszergyártás technológiájának minden
részletére kiterjednek, és a céljuk az állandó minőségbiztosítás. Ez azt jelenti, hogy egy engedélyezett
technológiától való eltérés szükségszerűen az engedélyezési folyamat kiegészítését vagy megismétlését
vonja maga után. Alapvetően a múlt század folyamán alakultak ki a gyógyszerhatóanyagok ipari
technológiái.
Az ezzel kapcsolatos tevékenységeket és az előállított termékeket, a hatóanyagokat a gyártók
szabadalmakkal védik. Ha eddig a gyógyászatban nem alkalmazott molekulát megfelelő gyógyászati
hatásúnak találták, akkor mint terméket szabadalmaztatják, de a szabadalom tartalmazza az
előállításának a leírását is. Az ilyen molekulát csak az originátor állíthatja elő, míg a termékszabadalmi
oltalom érvényes (ez a bejelentés napjától 20 évig tart). Ezután a molekula generikussá válik és
megfelelő eljárás (szabadalom) esetén már nemcsak az originátor gyárthatja. Ekkor a szabadon
gyártható molekulának a kémiai előállítását (eljárását) védik a generikus gyártók saját szabadalmaikkal,
melyek az eljárásra vonatkozóan szintén 20 évi védelmet biztosítanak. Ilyenkor több gyártó cég is
forgalmazhatja az azonos hatóanyagot tartalmazó gyógyszereit, melyeket egymástól független
szabadalmakkal védett eljárásokkal állítanak elő. Egy hatóanyag előállítását védheti egyetlen olyan
szabadalom, mely egy kiindulási vegyületből több intermedieren keresztül jut el a végtermékig, vagy
több összefüggő szabadalommal, melyek külön-külön védik az intermedierek előállítását, és így
értelemszerűen a végtermék előállítását is. Az eljárásszabadalmak kidolgozásának a lehetősége igen
nagy. A legegyszerűbb eset az, ha a végtermékhez más intermedier soron jutnak el. De még akkor is
mód nyílhat független eljárások kidolgozására, ha teljesen azonos intermediersort választunk, mert
ekkor például a reagensek, az oldószerek, az adagolási módok, a hőmérséklet-beállítások, a keverési
módok, a katalizátorok és a feldolgozási műveletek, valamint az ún. „one pot” eljárások kialakítása
igen jelentős eltéréseket eredményeznek, melyekre építve megtörténhet az eljárások elhatárolása.
Természetesen egy-egy intermedier előállításánál a megfelelően megtervezett készülék alkalmazása is
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lehetővé teheti a szabadalmaztatást. Az eljárások elhatárolásánál jelentős szerepe van az előnyösebb,
gazdaságosabb megoldásoknak.
A szabadalmi leírás tartalmazza a tulajdonos és a feltalálók nevét, a találmánnyal kapcsolatos
megelőző ismereteket, az új felismerést, melyet előiratokkal mutatnak be és az igénypontokat, melyek
kizárólag jellemzik a szabadalmat.
A gyógyszerhatóanyag-technológia kidolgozása természetesen laboratóriumi léptékű kísérleti
munkán alapuló laboratóriumi előirat vagy előiratok elkészítésével indul. Az előiratokkal kapcsolatos
követelmények munkahelyenként változnak, de általánosságban tartalmazniuk kell az adott
intermedier előállításának többször reprodukált részletes leírását. Ezt kiegészítik a felhasznált és a
kapott anyagok minőségi követelményeivel, a melléktermékekkel, a reakcióelegyekre vonatkozó
javaslatokkal, de mindenekelőtt az elkülönített intermedier további felhasználásával vagy tárolásával
kapcsolatos tudnivalókkal.
A laboratóriumi előiratok egy meghatározott intermediersoron keresztül történő előállítását írják le
az adott gyógyszerhatóanyagnak, ami egyúttal a laboratóriumi méretű technológia leírása. Rögzíti az
alkalmazott készülékeket, ezek üzemeltetését, az oldószereket, a reagenseket és ezek alkalmazását, az
idővel és a hőmérséklettel kapcsolatos utasításokat. Tartalmazzák a biztonsági és a környezetvédelmi
követelményeket.
A laboratóriumi előiratok alapján sorozatos méretnövelési kísérleteket végeznek, melyek
eredményeként üzemesítési előiratokat készítenek. A méretnövelés felső határát a tervezett termelési
kapacitás határozza meg, de ezt a szokásos készülékméretek korlátozhatják. A laboratóriumi előiratok
a legtöbb esetben 10 g körüli intermedier előállítására vonatkoznak, ehhez kb. 200 cm3-es készüléket
használnak, így 100 kg előállításához 2 m3-es készülék kellene. Azt, hogy ez a méretnövelés hány
lépésben oldható meg, az adott kémiai reakció, a reagensek és az oldószer határozza meg. Ha a
méretnöveléssel elérik a tervezett kapacitást, akkor megtervezik az adott gyógyszerhatóanyag gyártásához
szükséges készülékeket, majd kísérleti gyártást végeznek, melyek alapján gyártástechnológiai
előiratokat készítenek. A technológia bármilyen változtatásának során a laboratóriumi kísérletektől
kezdve, a módosított eljárással is el kell jutni a megfelelő gyártástechnológia kialakításához. Gyógyszert
csak olyan gyógyszerhatóanyagból állíthatnak elő, melynek minden technológiai mozzanata
dokumentált. Csak olyan intermedier, új termék használható, melynek a szennyezésprofilja a megengedett
határokat nem lépheti túl.
A továbbiakban bemutatunk néhány gyógyszeralapanyag jellegzetes, igen magas színvonalon
kidolgozott technológiái közül egy-egy olyan intermediersort, melynek megadott körülmények között
megadott kémiai reakcióit tüntetjük fel, és azt, hogy a reakcióelegyből hogyan különítik el a
termékeket.

7.1. Klorocid
Elsőként egy szintetikusan előállított antibiotikum, a klorocid ((1R,2R)-(-)-1-(4-nitrofenil)-2diklóracetamido-1,3-propándiol) ipari szintézisét ismertetjük. A vegyületet 1949-ben izolálták és a
Parke-Davis cég még ugyanabban az évben szabadalmaztatta is az eljárást. A Chinoin 1956-ban, majd
az EGIS 1959-ben dolgozott ki ugyancsak szabadalmakkal védett technológiát a Klorocid (7.1.1. ábra)
előállítására. Az utóbbi gyár évtizedeken keresztül évi több száz tonna hatóanyagot gyártott.
OH OH

O2N

NH CO CHCl2
Klorocid

7.1.1. ábra: A klorocid képlete
Az EGIS eljárás intermediersora gyakorlatilag megegyezik a Parke-Davis cég egyik eljárásával, de
a technológia lényegesen eltérő, így saját szabadalmával védett ipari technológiával gyártott, melynek
minden reakciólépése 90% feletti termeléssel volt végrehajtható.
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A kiindulási vegyület az etil-benzol volt, melyet nitráltak. A kapott izomereket desztillációval
elválasztották és a 4-nitro-etilbenzolból oxidációval 4-nitro-acetofenont állítottak elő (7.1.2. ábra).
Kezdetben kálium-permanganátot (KMnO4) használtak oxidálószerként, de a kb. 60%-os termeléssel
kapott vegyületet a mangán-dioxidtól (MnO2) és az át nem alakult 4-nitro-etilbenzoltól nehezen
lehetett elkülöníteni. Ezért áttértek a lényegesen olcsóbb katalitikus levegős oxidációra, katalizátorként
kobalt-acetátot alkalmaztak. A 4-nitro-acetofenont a megfelelő etil-benzol mellől kristályosítással
különítették el.

7.1.2. mozgó ábra: A 4-nitro-acetofenon előállítása
A 4-nitro-acetofenont klór-benzolban elemi brómmal 2’-bróm-4-nitro-acetofenonná alakították
(7.1.3. ábra). A keletkezett hidrogén-bromidot vízben elnyelették, a reakcióelegyben oldott brómhidrogént pedig vízzel extrahálták és ilyen vizes oldatot használták a reakcióelegyből eltávozó brómhidrogén elnyeletésére is.

7.1.3. mozgó ábra: A 4-nitro-acetofenon brómozása
A 2’-bróm-4-nitro-acetofenont a kapott klór-benzolos oldatban urotropinnal (hexametiléntetramin) reagáltatták (7.1.4. ábra). Ennek az a célja, hogy a brómot aminocsoportra cseréljék, de ki
kellett zárni, hogy pl. szekunder amin keletkezzék. Az urotropin egyik nitrogénjét ily módon
kvaternerezték, így kizárható a mellékreakció. A kristályosodó kvaternersó gyorsan ülepedik, így az
oldószer, a klór-benzol leszívatható a felső rétegről.

7.1.4. mozgó ábra: Az aminocsoport kialakítása
A visszamaradó kvaterner sóhoz, mely klór-benzolt is tartalmaz, etilalkoholt és tömény sósavat
adnak. A keletkező formaldehid-dietil-acetál hígítja a reakcióelegyet és kiválik 2’-amino-4-nitroacetofenon-hidrokloridja. Oldatban marad a keletkező ammóniumklorid. Alkohol nélkül formaldehid
(CH2O) gáz szabadulna fel, mely amellett, hogy súlyosan mérgező vegyület, lehetetlenné tenné az
üzem működését. Olcsóbb lenne, ha metanolt használnának, de a formaldehid-dimetil-acetál alacsony
forrpontja miatt robbanásveszélyes.
Az előbbi reakcióelegyhez kalcium-karbonátot adnak, majd vízzel kioldják az ammónium-kloridot
és a kalcium-kloridot. A formaldehid-dietil-acetálos oldatban maradó 2’-amino-4-nitro-acetofenont
ecetsavanhidriddal acetilezik, a keletkező ecetsavat ugyancsak vízzel kimossák. Az oldatban maradó
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2’-acetilamino-4-nitro-acetofenont formaldehiddel oximetilezik 40 °C-on, trietilamin jelenlétében, a
pH~7. A kivált 2’-acetilamino-2’-oximetil-4-nitro-acetofenont, miután a reakcióelegyből kikristályosodik,
kiszűrik (7.1.5. ábra).

7.1.5. mozgó ábra: Az „aminoketon” előállítása
Ha figyelembe vesszük, hogy ugyanabban a készülékben hat vegyületet állítunk elő, akkor
önmagában egy ilyen „one pot” eljárás is szabadalmaztatható, még akkor is, ha a külön-külön
elvégzett reakciók és műveletek egyébként egyeznének, mert rendkívül gazdaságos.
Az oximetil-csoport kialakításával egy kiralitáscentrum keletkezett, így racém vegyületet kaptunk.
A karbonil-csoport reakcióját úgy kellett elvégezni, hogy a meglévő kiralitáscentrum konfigurációja
meghatározza a következő kiralitáscentrum konfigurációját, erre a Meerwein–Pondorf–Verleyredukció, a mechanizmusát figyelembe véve, alkalmasnak bizonyult.
A redukcióhoz izopropil-alkoholt használtak és ezt alkalmazták oldószerként is. Noha a katalizátor
alumínium-izopropilát, mely a redukcióhoz szükséges hidridiont szolgáltatja, de az így keletkezett
aceton korábbi helyét most az aminoketonból keletkezett alkohol, mint alumíniumalkoholát foglalta el.
Így az alumíniumhoz még kapcsolódó két izopropoxi-csoport a jelentősen megnövekedett
molekulatömeg és térfogat miatt csak elvileg képes újabb hidridiont szolgáltatni. A keletkezett új
alkoholt nem képes az oldószerként is jelen lévő izopropil-alkohol kiszorítani a helyéről, ezért az
alumínium-izopropilát inkább reagensként viselkedik. Ezért 3 mólnyi mennyiségben használják az
aminoketonra számítva. Ez természetesen növeli a reakció sebességét is. Az alumínium-izopropilátot
alumíniumfólia és izopropil-alkohol reakciójával állítják elő, melyet higany – vagy ón-klorid
hozzáadásával aktiválnak. Tovább növeli a reakció sebességét, ha az egyik izopropoxi-csoport helyett
az alumíniumhoz klór szubsztituens kapcsolódik. Ezért az alumíniumfólia feloldásakor az izopropilalkoholhoz szén-tetrakloridot is adagolnak, így klór-alumínium-izopropilát is keletkezik. Miután az
alumínium és izopropil-alkohol reakciójában hidrogén fejlődik, mely robbanásveszélyes, az
elvezetését a biztonsági előírások figyelembevételével kell megoldani. Az alumínium feloldása után az
izopropil-alkoholos oldathoz adagolják az aminoketont, és lassú desztilláció mellett addig reagáltatjuk,
míg az eltávozó izopropil-alkoholból már acetont nem lehet kimutatni. Ez kb. 3 órát vesz igénybe és a
reakció kvantitatíven lejátszódik. A reakcióelegyből kidesztillálják az izopropil-alkoholt (melyet újabb
redukcióhoz felhasználnak), és a maradékhoz a később ismertetésre kerülő reszolválási eljárás során
keletkező diasztereomer sójának az anyalúgját adják, mely a klorociddá nem alakítható (SS)-aminodiol
sósavas sóját tartalmazza és a reakcióelegyet sósavval megsavanyítják (7.1.6. ábra).

7.1.6. mozgó ábra: A racém aminodiol hidroklorid előállítása
Ekkor az összes alumínium-alkoholátból alumínium-klorid és szabad alkoholok keletkeznek.
Ezután további vizes sósav és melegítés hatására az eddig az aminocsoport védésére használt acetilcsoportot hidrolizálják és a keletkezett racém (SS, RR)-aminodiol sósavas sója kristályosan kiválik a
vizes oldatból, melyben oldva marad a racém vegyület oldhatósági egyensúlyát javító, a feldolgozás
megkezdésekor hozzáadott (SS)-aminodiol sósavas sója.
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A racém aminodiolból az (R,R)-aminodiol elválasztását úgy oldották meg, hogy a hidroklorid
vizes oldatához a reszolváló ágens ammóniával semlegesített vizes oldatát adták fél molekvivalens
mennyiségben. A reakcióelegyből az (1R,2R)-aminodiol reszolválóágens diasztereomer sója válik ki
és az anyalúgban marad az (1S,2S)-aminodiol hidroklorid, melyet a szűrés után az előbbi Meerweinredukció feldolgozásánál használták.
A diasztereomer sót vizes sósavval reagáltatták és oldatba került az (R,R)-aminodiol sósavas sója,
míg a reszolválóágens kristályosan kivált. Ez utóbbit, kiszűrése után, ismételten felhasználták újabb
reszolváláshoz. Az anyalúgból viszont vizes ammóniával kicsapták az (1R,2R)-1-(4-nitrofenil)-2amino-1,3-propándiol bázist, melyet szárítás után diklórecetsav-metilészterrel etilalkoholban a
végtermékké alakítanak (7.1.7. ábra).

7.1.7. mozgó ábra: A klorocid előállítása

7.2. Metildopa
A következő gyógyszerhatóanyagot Dopegyt néven ugyancsak évi több száz tonnás mennyiségben az
Egis gyógyszergyár gyártotta. A metildopa ((S)-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-metil-alanin) (7.2.1. ábra)
vérnyomáscsökkentő hatású. A Merck cég az eljárásait 1959-ben, majd 1964-ben szabadalmaztatta.
HO
HO

H2N

COOH
CH3

7.2.1. ábra: A metildopa képlete
Az Egis gyógyszergyár 1966 óta, saját szabadalmakkal védve, Dopegyt néven forgalmazza. Az
első években a később bemutatásra kerülő Papaverin intermedierjéből a 3,4-dimetoxi-fenilecetsavnitrilből kiinduló technológiával dolgoztak, de hamarosan a lényegesen olcsóbb, cellulózgyártási
melléktermékként hozzáférhető vanillinből indultak ki.
A vanillint vizes nátrium-hidroxidos oldatban dimetil-szulfáttal metilezték és a kapott 3,4dimetoxi-benzaldehidből 2-klór-propionsav-etilészterrel, nátrium-etilát jelenlétében Darzenskondenzációt hajtottak végre, és a keletkezett epoxid tartalmú vegyület hidrolízisével, majd
dekarboxilezésével 3,4-dimetoxi-fenilacetont állítottak elő (7.2.2. ábra).
H3CO

CHO

víz, NaOH

H3CO

CHO
+

(CH3)2SO4

HO

H3CO
3,4-dimetoxi-benzaldehid

vanilin

CH3
Cl C COOC2H5
H

NaOC2H5
etanol

2-klór-propionsav-etilészter

CH3
H3CO
H3CO

1.hidrolízis

O

3,4-dimetoxi-fenil-aceton

H3CO
O

2. -CO2

COOC2H5

H3CO
"epoxid"

7.2.2. ábra: A dimetoxi-fenilaceton előállítása
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A 3,4-dimetoxi-fenilacetonból diklór-metán oldószerben kálium-cianid, ammónium-klorid és
vizes ammónium-hidroxid felhasználásával (Strecker-reakció) 3,4-dimetoxi-fenil-2’-metil-fenilalaninnitrilt (aminonitril) állítottak elő. A reakció 40 °C körüli hőmérsékleten néhány óra alatt lejátszódik, és
az aminonitril oldatát elválasztják, számított mennyiségű vizes sósavval az aminonitrilt kioldják és
félekvivalens mennyiségű (RR)-borkősav mononátriumsóval reagáltatják (7.2.3. ábra).

7.2.3. mozgó ábra: Az aminonitril előállítása és reszolválása (RR)-borkősav mononátriumsóval
A reakcióelegyből az (R)-aminonitril-(RR)-borkősav (savanyú) só kikristályosodik, majd kiszűrik.
Az anyalúgban, oldatban marad az (S)-aminonitril·HCl só, melyet NaCl hozzáadásával
kikristályosítottak (kisóztak). Az (R)-aminonitril-(RR)-borkősav sóból az (R)-aminonitrilt
felszabadítják és a Strecker-reakció körülményei között racém aminonitrillé racemizálják, majd
reszolválják. A borkősavból nátriumsót vagy kalciumsót állítanak elő, és így különítik el (7.2.4. ábra).

7.2.4. mozgó ábra: Az (R)-aminonitril racemizációja és a reszolválóágens regenerálása
Az (S)-aminonitril·HCl sót tömény vizes sósavval tantálbélésű készülékben 5-6 bar nyomáson
forralják, a keletkezett metil-kloridot elvezetik és a vizes sósavat ledesztillálják (ismételten
felhasználják). A maradék a metildopa·HCl só, melyhez vizet adnak és nátrium-hidroxid adagolással,
pH-beállítással felszabadítják a nyers metildopát (7.2.5. ábra), ami kikristályosodik.
H3CO
H3CO

CN
savas hidrol.
CH3 + 3 HCl + 2 H2O

H2N
.HCl

130 0C

HO
HO

COOH
CH3 + 2CH3Cl + NH4Cl + cc. HCl

H2N
.HCl

(S)-aminonitril-hidroklorid
HO
HO

H2N

COOH
CH3

1.bepárlás
2.víz, NaOH

metildopa

7.2.5. ábra: A metildopa előállítása

7.3. Amfetamin
A vegyületet (7.3.1. ábra) 1867-ben Edelson előállította, de csak 1927-ben ismerték fel a
pszihostimuláns hatását (Alles). A koncentrálóképességet fokozza, így aktedron néven forgalmazták
(álmatlanságot okoz). Az étvágycsökkentő hatását 1927-ben ismerték fel és származékait
fogyasztószerként alkalmazták.
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NH2

7.3.1. ábra: Az amfetamin képlete
Az amfetamin (1-fenil-2-amino-propán) előállítása benzaldehidből kiindulva a 2-klór-propionsavetilészterrel, nátriumetilát jelenlétében, Darzens-reakcióval indul. A kapott 3-fenil-2,3-epoxi-3-metil
etilésztert hidrolizálják és a keletkezett savat melegítéssel dekarboxilezik, így fenil-acetont állítanak
elő (7.3.2. ábra).

7.3.2. mozgó ábra: A fenil-aceton előállítása
A fenil-acetont hidroxilaminnal reagáltatják és a keletkezett ketoximot katalitikus hidrogénezéssel
redukálva kapják a terméket (7.3.3. ábra).

7.3.3. mozgó ábra: A racém amfetamin előállítása

7.4. Jumex
A vegyületet (7.4.1. ábra) 1962-ben Ecsery állította elő, a Parkinson-kór elleni hatását Knoll ismerte
fel és a Chinoin 1979-től forgalmazza (Selegilin néven is).
A magyar gyógyszerkutatás egyik jelentős sikere volt.
CH3
N
C CH
CH3

7.4.1. ábra: A jumex (szelegilin) képlete
A jumex ((R)-1-fenil-2-(metilamino-propargil)-propán) az (R)-amfetamin származéka. Az
előállítása a fenil-aceton és metilamin reakciójával keletkező Schiff-bázis katalitikus hidrogénezésével
kapott racém N-metil-amfetamin reszolválását (7.4.2. ábra) követően elkülönített (R)-N-metilamfetamin propargilezésével történik.

7.4.2. mozgó ábra: A N-metil-amfetamin reszolválása
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A redukcióval kapott racém N-metil-amfetamint vizes oldatban 0,5 molekvivalens (RR)borkősavval és 0,5 molekvivalens sósavval oldják, majd lehűtéssel kristályosítják. A kivált
diasztereomer sót kiszűrik, vízben nátrium-hidroxiddal az (R)-N-metil-amfetamint felszabadítják és
extrahálják (vízzel nem elegyedő oldószerrel, pl. diklór-metánnal).
Az (R)-N-metil-amfetamint nátrium-hidroxid hozzáadásával propargil-bromiddal reagáltatva
kapják a végterméket (7.4.3. ábra).

7.4.3. mozgó ábra: A jumex előállítása

7.5. Adrenalin
Az adrenalin szerkezetét (7.5.1. ábra) 1901-ben igazolták, majd 1910-ben Stolz előállította.
Érszűkítőként Epinephrin néven forgalmazták. A kémiai neve (R)-4-(1’-hidroxi-2’-metilamino-etil)1,2-dihidroxi-benzol.
OH
OH

HO

H
N

CH3

7.5.1. ábra: Az adrenalin képlete
Az előállításához pirokatechinből indultak ki, melyet klórecetsav-kloriddal acileztek és a kapott
2’-klór-3,4-dihidroxi-acetofenont vizes metilaminnal reagáltatták, ekkor adrenalont kaptak (amelyik
szintén gyógyszerhatóanyag). A hidrogénezést követően a racém adrenalint (R,R)-borkősavval
reszolválják, majd a kristályosan kivált (R)-adrenalin. (R,R)-borkősav sóból vizes átkristályosítás után
NaOH-dal csapják ki a szabad bázist (7.5.2. ábra).

7.5.2. mozgó ábra: Az (R)-adrenalin előállítása

7.6. Fenacetin
Már 1893-ban felismerték a paracetamol (4-acetamino-fenol) lázcsillapító hatását, majd később
előállították a fenacetint (7.6.1. ábra), mely az előbbi vegyület és az etanol étere (4-acetamino-etoxibenzol).
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7.6.1. ábra: A fenacetin képlete
A fenacetin előállítására számos eljárást írtak le, ezek közül a fenolból kiinduló szintézise a
legegyszerűbb. A fenolt nitrálják, majd a 4-nitrofenolt elválasztják a 2-nitrofenoltól és nátriumhidroxid jelenlétében etil-kloriddal reagáltatják, a kapott 4-nitrofenetolt katalitikus hidrogénezéssel
redukálják 4-fenetidinné. Katalizátorként Raney-nikkelt vagy csontszénhordozós palládiumot
használnak. A 4-fenetidint pedig ecetsav-kloriddal acetilezik, a végterméket átkristályosítással
tisztítják (7.6.2. ábra).

7.6.2. mozgó ábra: A fenacetin előállítása

7.7. Aszpirin
A szalicilsavat 1838-ban Kolbe előállította, Stricker 1846-ban felismerte a fájdalomcsillapító hatását,
később emellett az acetilszalicilsav lázcsillapító hatását is tapasztalták, végül 1899-ben a Bayer gyár
aszpirin néven forgalomba hozta (7.7.1. ábra). Az első nagyipari gyártásra került gyógyszer, melyet
napjainkban is növekvő mennyiségben forgalmaznak, és számtalan helyen állítanak elő.
O
C CH
3
O
COOH

7.7.1. ábra: Az aszpirin képlete
Az aszpirin előállításához fenolból indulnak ki, melyet vizes nátrium-hidroxiddal reagáltatnak,
majd a keletkezett nátrium-fenolátot vákuumban 180–190 °C-on szárazra párolják. Ezután visszahűtik
120 °C-ig és vizet, majd szén-dioxidot nyomnak hozzá, közben a fellépő reakcióhő elvezetésére hűtik
a készüléket. A reakcióelegyet 5–10 atmoszféranyomáson, 180–190 °C-on, majd később 190 °C-on
tartják 3 órán át. Ezután a nyomást leengedik és az át nem alakult, kb. 10% fenolt ledesztillálják. A
nyers szalicilsav nátrium só vizes elegyét hígítják, csontszénnel derítik, majd a szalicilsavat kénsavval
felszabadítják és kiszűrik, szárítják. Az így nyert szalicilsavat 15–18 Hgmm-en vákuumban
szublimációval tisztítják.
A szalicilsavat ecetsavanhidriddel 4 óra alatt 75 °C-ra melegítik és 4 órán át ezen a hőmérsékleten
tartják, majd 4–5 óra alatt 6 °C-ig lehűtik. A kivált acetilszalicilsavat szűrik, oldószerrel mossák, majd
kristályosítják (7.7.2. ábra). A kristályosítás oldószerétől és körülményeitől jelentős mértékben függ a
termék minősége. A különböző gyártócégek meghatározott kristályszerkezetű acetilszalicilsavat
forgalmaznak.
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7.7.2. mozgó ábra: Az aszpirin előállítása

7.8. Deszeptil
Domagh és munkatársai 1933-ban felismerték, hogy egy textilszínezék, amelyik szulfamidcsoportot
tartalmaz, a Prontosil, bakteriosztatikus hatású. Később, 1935-ben Tréfourel és munkatársai a sokkal
egyszerűbb 4-amino-benolszulfamidot (deszeptil) (7.8.1. ábra) lényegesen jobb hatásúnak találták.
NH2

SO2NH2

7.8.1. ábra: A deszeptil képlete
Az előállítása anilin acetilezésével kezdődik, majd a kapott acetanilidet klór-szulfonsavba
adagolják 20 °C-on, 4 óra alatt. Ezután a reakcióelegy hőmérsékletét lassan 55 °C-ra növelik és 1,5
órán át ezen a hőmérsékleten tartják. A keletkező sósavgáz megfelelő elvezetéséről gondoskodni kell.
Ezután a reakcióelegyet 12 óra alatt jeges vízhez adagolják, a keletkezett 4-acetilaminobenzolszulfonsav-klorid kiválik. Az elegy hőmérsékletét 0–5 °C között tartják a szűréskor is. A nedves
sav-kloridot híg nátrium-karbonát oldattal savmentesre mossák. A sav-kloridot 5–10%-os
ammóniatartalmú vizes oldathoz adagolják, eközben az elegy hőmérséklete 30 °C-ra emelkedik. A
keletkezett 4-acetilamino-benzolszulfamiot 12–14 órai keverés után kiszűrik, vízzel mossák. A nedves
acetil-amino-benzol-szulfamidot vizes nátrium-hidroxid oldathoz adagolják, 2–3 óra alatt. A 30 °C-on
keletkezett oldatot csontszénnel derítették és további lúgmennyiség hozzáadása után 90 °C-on, 1,5
órán át kevertették, majd az oldatból nyert nyers deszeptilt ammóniumklorid-oldattal kicsapták. A
nyers terméket szűrés után vízből átkristályosították (7.8.2. ábra).

7.8.2. mozgó ábra: A deszeptil előállítása

7.9. Furoszemid
A szulfonamidok az alapváz, a deszeptil szubsztitúcióinak változtatásával különböző gyógyszerhatóanyagok
előállítására alkalmasak. Ezek közül több diuretikus hatású molekulát is előállítottak, ilyen például a
furoszemid, az 5-aminoszulfanil-4-klór-2-(2-furanilmetil-amino)-benzoesav (7.9.1. ábra). A vegyületet
1959-ben a Hoechst cég szabadalmaztatta először.
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7.9.1. ábra: A furoszemid képlete
A vegyületet toluolból kiindulva lehet előállítani úgy, hogy a 2,4-diklór-toluolt 2,4-diklórbenzoesavvá oxidálják. Ezt a savat klór-szulfonsavval a megfelelő szulfonsav-kloriddá alakítják, majd
a klór-szulfonsavas reakcióelegyet jégre öntik és a savkloridot szűrik. A nedves savkloridot vizes
ammóniához adagolják, majd a kapott oldat savanyításával kicsapják az 5-amino-szulfonil-2,4-diklórbenzoesavat, melyet szárítás után furfurilaminnal diglimben, magas hőmérsékleten reagáltatva kapják
a terméket (7.9.2. ábra).

7.9.2. mozgó ábra: A furoszemid előállítása

7.10. Papaverin
A Papaverint már 1848-ban elkülönítették az 1832-ben izolált morfin mellől. A görcsoldó hatása miatt
1916-ban Földy szintézise alapján Issekutz más hatóanyaggal kombinált gyógyszerként javasolta
alkalmazásra. A vegyület kémiai neve: 6,7-dimetoxi-1-(3,4-dimetoxibenzil)-izokinolin (7.10.1. ábra).
A Papaverin a Chinoin gyógyszergyár egyik nagysikerű készítménye, melyet elsőként kidolgozott
gazdaságos ipari szintézissel állítottak elő.
CH3O
N

CH3O
H2C

OCH3
OCH3

7.10.1. ábra: A Papaverin képlete
Az eljárás (az adrenalin előállításánál is felhasznált) pirokatechinből indul, melyet vizes nátriumhidroxidos oldatához adagolt dimetil-szulfáttal veratrollá (1,2-dimetoxi-benzol) alakítanak. A veratrolt
benzollal extrahálják, a vizes anyalúg dimetil-szulfát tartalmát elbontják (pl. vizes ammóniumhidroxiddal). A benzolos oldathoz paraformaldehidet és sósavat adnak, majd forralják. A lehűtött
reakcióelegyet elválasztják, vízzel mossák, majd a keletkezett homoveratril-kloridot (3,4-dimetoxibenzilklorid) kálium-cianiddal reagáltatják, a benzolos oldatot elválasztják, vízzel mossák, majd
bepárolják (7.10.2. ábra). A nem reagált kálium-cianidos oldatot hipóval, vagy formaldehiddel
reagáltatják (a cianid elbontásáért). A benzol desztillációja után visszamaradt homoveratrumsav-nitrilt
kétfelé osztják és hidrolizálják, illetve redukálják.
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7.10.2. mozgó ábra: A homoveratril-klorid előállítása
A homoveratrumsav-nitril (2,3-dimetoxi-fenilecetsav–nitril) katalitikus redukciójával homoveratrilamint (2-(3,4-dimetoxi-fenil)-etilamin) állítanak elő (7.10.3. ábra). A redukciót etanolban 100 bar
hidrogén nyomáson, Raney-Ni katalizátorral 40–90 °C közötti hőmérsékleten végzik.
A homoveratrumsav-nitril hidrolízisével homoveratrumsavat (2,3-dimetoxi-fenilecetsav) állítanak
elő (7.10.3. ábra). A nitrilt etanolban, 50%-os vizes kálium-hidroxiddal 6 órán át forralják, majd az
oldatot bepárolják. A visszamaradó káliumsót vízben oldják, az oldatot derítik, majd a homoveratrumsavat
sósavval kicsapják.

7.10.3. mozgó ábra: A homoveratril-amin és a homoveratrumsav előállítása
A homoveratrumsavval dekalinban 160 °C-on acilezik a homoveratril-amint. A reakcióelegy a
távozó vízgőz miatt erősen habzik, 2 órán át 170–190 °C-on tartják, majd a dekalint vákuumban
ledesztillálják. A visszamaradó ömledéket etanolba nyomatják és 12 órán át kristályosodni hagyják,
majd a kivált savamidot (homoveratroil-homoveratrilamint) leszűrik és szárítják (7.10.4. ábra).

7.10.4. mozgó ábra: A „savamid” előállítása
A kapott savamidot triklór-etilénben foszforoxi-kloriddal reagáltatják. A hőmérsékletet
70 °C-ra növelik, majd 3 órán át forralják (87 °C). Az elegyet lehűtik és kristályosítják, majd a
kivált dihidro-papaverint leszűrik, acetonnal mossák és szárítják.
A nyers dihidro-papaverint tetralinban oldják és vizes kálium-hidroxiddal melegen extrahálják. Az
elválasztott tetralinos oldatot vízzel mossák, majd 200 °C-on vízmentesítik. Ezután horzsakőre
kicsapott palládium katalizátort adnak hozzá és 3 órán át 250 °C-on dehidrogénezik (a hidrogén
biztonságos elvezetését meg kell oldani). Ezután a katalizátort kiszűrik, majd az oldatot lehűtik, a
Papaverint kristályosítják, szűrik és szárítják.
A nyers Papaverint oxálsavas sóvá alakítják és a kapott oxalátot vízből átkristályosítják, majd a
tiszta Papaverint az oxálsavas sójából vizes oldatban nátrium-hidroxid hozzáadással kicsapják, szűrik
és szárítják (7.10.5. ábra).
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7.10.5. mozgó ábra: A Papaverin előállítása

7.11. Seduxen
A Seduxent (7.11.1. ábra) (Váliumot) 1961-ben szabadalmaztatta a Hoffmann–La Roche gyógyszergyár minor tranquillans hatás, szorongáscsökkentő hatása miatt.
A kémiai neve: 7-klór-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on).
H3C
N
Cl

O

N

7.11.1. ábra: A Seduxen képlete
A klór-benzol nitrálásával kapott 4-klór-nitrobenzolt katalitikus hidrogénezéssel klór-anilinné
alakítják, melyet benzoilkloriddal Friedel–Crafts-reakcióval benzoilezik (7.11.2. ábra).. Ekkor először
klór-N-benzoil-anilin keletkezik, és ezt követően történik meg a klór-anilinszármazék gyűrűjének a
benzoilezése.

7.11.2. mozgó ábra: Az amino-klór-difenil-keton előállítása
A keletkezett N-benzoil-származékot savas hidrolízissel elbontják, a kapott 2-amino-5-klórdifenil-ketont glicin-etilészterrel reagáltatják és ekkor az aminocsoport acilezését követően kialakul a
benzodiazepin gyűrű, melyet lúgos közegben dimetil-szulfáttal metileznek és így kapják a végterméket
(7.11.3. ábra).

7.11.3. mozgó ábra: A seduxen előállítása
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7.12. Hibernal
Idegbetegek gyógyítására 1952-ben Delay és munkatársai bevezették a Hibernált (7.12.1. ábra), a
major tranquillans hatású vegyületet. A hatóanyagot tartalmazó készítményt először a Rhǒne-Poulenc!
cég forgalmazta 1953-tól, Klórpromazin néven. Nyugtató és testhőmérséklet-csökkentő hatású
vegyület (3-klór-N-dimetilaminopropil-fentiazin).
S
N
H2C

C
H2

Cl
CH3
C N
H2 CH3

7.12.1. ábra: A hibernal képlete
A hibernál benzolból, toluolból és propilénből kiinduló előállítását mutatjuk be, természetesen a
gyógyszergyárak ekkor is minél közelebbi, könnyebben alkalmazható intermedierekből indultak ki. A
benzol nitrálásával kapott nitro-benzolból, klórozással meta-klór-nitrobenzolt állítanak elő, majd a
redukciójával kapott 3-klór-anilint vásárolják meg a gyógyszergyárak (7.12.2. ábra).

7.12.2. mozgó ábra: A klór-anilin előállítása
A toluol klórozásával kapott orto- és para-klórtoluolokat elválasztják, majd az orto-klórtoluolt
oxidálva nyerik a 2-klór-benzoesavat és ezt vásárolják a gyógyszergyárak (7.12.3. ábra).

7.12.3. mozgó ábra: A klór-benzoesav előállítása
A 2-klór-benzoesavval acilezik a 3-klór-anilin aminocsoportját, az Ullmann-reakció
alkalmazásával, mely szerint kálium-karbonátot használnak réz-bronz katalizátor mellett,
savmegkötőként. A reakció vizes közegben is lejátszódik, melyből a keletkezett 3-klór-difenilamino2’-karbonsavat a káliumsójából savval kicsapják (7.12.4. ábra).

7.12.4. mozgó ábra: A klór-difenilamino-karbonsav előállítása
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A savat kiszűrik a reakcióelegyből és nedvesen melegíteni kezdik, miközben a víz eltávozik és
megindul a dekarboxileződés, majd a keletkezett 3-klór-difenilamint vákuumban ledesztillálják. A
difenilamint magas forrpontú oldószerben (klórbenzol, xilol) kén és katalitikus mennyiségű jód
hozzáadással 3-klór-fentiazinná alakítják. A reakció során keletkező, igen mérgező kén-hidrogént
lúgos oldattal elnyeletik, de biztonságosabb az elégetése. A fentiazin a reakcióelegy lehűtésére kiválik
és szűrik (7.12.5. ábra).

7.12.5. mozgó ábra: A klór-fentiazin előállítása
Az oldallánc elkészítéséhez a propilént a metil-csopotján klórozzák és a keletkezett allil-kloridot
vásárolják a gyógyszergyárak. Az allil-kloridot peroxid jelenlétében bróm-hidrogén bevezetésével 1klór-3-bróm-propánná alakítják, majd az oldott bróm-hidrogént vízzel kimossák. A kapott klór-brómpropánt alkoholos dimetil-amin oldathoz adagolják, majd az elegyet bepárolják. A visszamaradó 1klór-3-dimeti-laminopropánt bróm-hidrogénes sójából toluol (vagy xilol) hozzáadása után 20%-os
nátrium-hidroxid oldattal szabadítják fel és az alkalmazott oldószerrel kapott oldatát szárítás után (pl.
káliumhidroxid) felhasználják a fentiazin nitrogénjének az alkilezésére. Ez úgy történik, hogy a 3-klórfentiazint klórbenzolban oldják, és porított nátrium-hidroxidot adnak hozzá, majd melegítéssel a klórbenzol és víz azeotrópot lassú desztillációval fokozatosan eltávolítják, miközben a fentiazin
nátriumsója az oldatban beadagolt 1-klór-3-dimetilamino-propánnal reagál (7.12.6. ábra).

7.12.6. mozgó ábra: A Hibernál elállítása
Az alkilezés befejezése után a reakcióelegyet lehűtik, a melléktermékek mellől a nyers Hibernált
vizes sósavval kioldják, majd a sóból felszabadítják és vákuumban desztillációval tisztítják.

7.13. Veronál
A Veronál (7.13.1. ábra) néven ismert dietil-barbitursavat 1903-ban Fischer állította elő és altatóként
Mehring alkalmazta.
O
NH
O
NH
O

7.13.1. ábra: A veronal képlete
Az előállítását a malonsav-dietilészterből kiindulva végzik úgy, hogy molekvivalens nátrium-etilát
oldathoz adagolják 60 °C-on, majd egy mol etil-bromidot adnak hozzá 80 °C-on, zárt készülékben. A
monoalkilezés befejezése után az elegyet bepárolják, majd ismét molekvivalens mennyiségű nátriumetilátot tartalmazó etilalkoholt adnak hozzá és ekvivalens etilbromidot és 80 °C-ra melegítik, majd a
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dietil-malonsav dietilészter keletkezése után a kapott elegyet bepárolják, vízzel mossák és a kapott
észtert desztillációval tisztítják (7.13.2. ábra).

7.13.2. mozgó ábra: A dietil-malonsav-észter előállítása
A dietil-malonsav-dietilésztert etilalkoholos oldatban, nátrium-etilát hozzáadásával, karbamiddal,
forrponton reagáltatják. Ezután a reakcióelegyet bepárolják, a maradék nyers Veronál nátriumsót
vízben oldják, és a nyers Veronált sósavval kicsapják, kiszűrik, és 14-szeres vízzel átkristályosítják,
majd szárítják (7.13.3. ábra).

7.13.3. mozgó ábra: A Veronál előállítása

7.14. Sevenal
A Sevenált (7.14.1. ábra), a fenil-etil-barbitursavat 1911-ben a Bayer cég hozta forgalomba,
elsősorban altatóként.
CH3

O

CH2
C

C
O

H
N
C O
N
H

7.14.1. ábra: A Sevenal képlete
A Sevenál előállításánál a fenil-etil-malonsav-etilésztert nem lehet közvetlenül malonészterből,
vagy ciánecetsav-észterből előállítani a Veronálnál alkalmazott módszerrel. Ezért benzil-kloridből
kálium- vagy nátrium-cianiddal benzilcianidot állítanak elő vizes oldatban forralással. A benzilcianidot desztillációval tisztítják, majd alkoholban oldják és nátrium-etilát jelenlétében dietilkarbonáttal fenilcián ecetésztert állítanak elő belőle. A vegyületet desztillációval tisztítják, majd
etilalkoholban, nátriumetilát hozzáadásával etil-bromiddal etilezik és így fenil-etil-ciánecetsavetilésztert kapnak (7.14.2. ábra).

7.14.2. mozgó ábra: A fenil-etil-cián-ecetsav-etilészter előállítása
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A fenil-etil-ciánecetsav-etilésztert ebben az esetben a karbamidnál előnyösebb guanidinnel
reagáltatni, de ekkor a keletkezett imincsoportokat hidrolizálják és úgy jutnak a Sevenálhoz (7.14.3.
ábra).

7.14.3. mozgó ábra: A Sevenal előállítása
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TEXTILIPARI ÉS SZÍNEZÉKIPARI ALAPOK

8.1. A gyapjú
A gyapjú (birkagyapjú) α-aminosavak polimerje, ezek peptidkötésekkel kapcsolódnak egymáshoz
(hasonlóan a fehérjékhez). A gyapjút felépítő legfontosabb aminosavak: glutaminsav (12%), glicin
(8,6%) és szerin- (10,2%), cisztin-származékok (21%) és leucin (7,7%).
H

COOH
H2N



S

H

R
-aminosav

NH

C
R1

H
CONH

C

H
CONH

R2

C

CO

R3

peptid, fehérje

8.1.1. ábra: A gyapjú kémiai szerkezete
A nyers gyapjú 30–40% szennyezést tartalmaz, amely viaszokból, izzadmányanyagokból, cellulóz
alapú (növényi) és mechanikai szennyezésekből áll. A gyapjúzsír kémiai összetétele alapján nem a
zsírokhoz, hanem a viaszokhoz tartozik, nem egységes vegyület, hanem C18-C27 szénatomszámú
alkoholok zsírsav-észterei és elágazó zsírsavak keverékei (pl. a lanolinból a jellegzetes illatú
lanolinszappan készül). A szennyezések eltávolítása a gyapjúmosás feladata.
A zsíros gyapjút a mosást megelőzően bontógépeken csaknem teljesen elemi szálakra különítik el,
miközben a mechanikai szennyezések jelentős része kihullik. Az áztatást, szappanos-szódás mosást
különböző mosógépsorokon végzik. Ezután savas fürdő következik, miközben a szennyező
cellulózkomponenseket savas hidrolízissel távolítják el (karbonizálás). Kémiai művelet még a gyapjú
fehérítése, amely egy redukciós folyamatot (kén-dioxid, nátrium-ditionit stb.) és egy oxidációs
fehérítést (hidrogén-peroxid) foglal magában. Ezután már nagyrészt mechanikai műveletek
következnek (fésülés, kártolás, szálképzés, fonás stb.).

8.2. A pamut
A természetes cellulóz (pamut) polimerizációs foka néhány ezer, ez a kikészítés során 1500 körüli
értékre csökken, főleg oxidatív hatásokra (oxidatív fehérítő szerek). Egy lucfenyő összetétele: 42%
cellulóz, 16% hemicellulóz, 8% más szénhidrát, 28% lignin, 6% egyéb anyag. Legnagyobb a
gyapotcserje cellulóztartalma, a belőle nyert nyers pamut 90% cellulózt tartalmaz, ezen kívül kis
mennyiségű pamutviaszt, természetes színezéket, fehérjét és egyéb anyagokat. Néhány természetes
cellulóz tömegeloszlását a 8.2.1. ábra mutatja.

8.2.1. ábra: Cellulóz tömegeloszlása néhány növényben
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8.3. Textilipari alapműveletek
A főbb textilipari alapműveletek: az előkészítés, fehérítés, színezés, nyomás és kikészítés. Az
előkészítés és fehérítés célja a textíliák külső képének javítása, vízszívóképességének, fehérségének
növelése, előkészítés a további lépésekre.
Szövet kezelése
Írezés után

Perzselés

Írtelenítés,
mosás

Fehérítés,
mosás

Szárítás

Színezés

Cellulóz
rostanyagból
(pl. pamut)
cellulózszál /
fonal

Cellulózszövet

+

+

+

+

+

Gyapjúból
gyapjúszál /
fonal

Gyapjúszövet

+

+

+

+

+

Műanyagokból Műszálból
(PÉ, PA, PAN) készült
műszál
szövet

+

+

Tulajdonságok
„Testbarát”,
kellemes viselési
tulajdonság,
jó nedvszívó,
jó mechanikai
tulajdonságok,
kopásálló, nagy
szakítószilárdság,
jól színezhető,
jól mosható
„Testbarát”,
kellemes viselési
tulajdonság,
jó nedvszívó,
jól mosható,
moly megeszi
Testidegen,
rossz nedvszívó,
olcsó

8.3.1. táblázat: Textilipari alapműveletek
Ezek nagy részben speciális műveletek, szerves kémiai alapja főleg a színezékek előállításának
van, ezért majd azzal foglalkozunk részletesebben.
Az előkészítő műveletek során a szálas anyagok természetes (pamutviasz, gyapjúzsír stb.) és
mesterséges kísérőanyagait távolítják el, melyek a szálgyártás, fonás, szövés vagy kötés során
kerülnek rájuk (8.3.1. táblázat). A legtöbb pamut- és mesterséges szálból készült szövetek láncfonalait
írezik szövés előtt, vagyis különböző természetes vagy mesterséges polimerrel vonják be őket, hogy
csökkentsék szövéskor a fonál súrlódásából származó károsodásokat. Főbb írezőszerek: keményítő
(natív vagy kémiailag módosított), karboxi-metil-cellulóz (CMC), poli(vinil-alkohol), akril-polimerek
stb.
Perzseléssel a szövet felületéből kiálló szálvégeket távolítják el gázláng segítségével (a
késztermékként bolyhos felületű szöveteket, pl. flaneleket természetesen nem perzselik).
Az írtelenítés vegyi kezelés az írezőszerek eltávolítására. A természetes keményítő enzimes vagy
oxidációs bomlással válik vízoldhatóvá, a poli(vinil-alkohol), CMC vizes oldatukból vissza is
nyerhetők.
A fehérítés célja a pamutban lévő természetes színezőanyagok elbontása. Erre leggyakrabban
hidrogén-peroxidot vagy nátrium-hipokloritot alkalmaznak. A pamuttól eltérően a len előkészítésekor
nem cél a szennyezőanyagok teljes eltávolítása és fehérítése, mert az gyengíti a rostokat összetartó
erőket.
A gyapjú mosását különösen kíméletesen kell végezni, mert a gyapjúkeratin kémiailag károsodhat
(szappanos-szódás mosás). A műveteket és a gépek kétfélék lehetnek:
– szakaszos működésűek: a textíliát és a kezelőfürdőt betöltik, és a fürdőt többször cserélik
– folyamatosak: ezekben az anyag végighalad. Ez utóbbira példa a 8.3.1. ábrán látható motollás kád.
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8.3.1. ábra: Motollás kád
A motollás kádban a kelmét gyűrött kötegben, a végek elejét és végét összevarrva, zárt pályán
mozgatják körbe. A kád lejtős oldalára motolla rakja le a kelmét, a túloldalon a vezetőmotolla emeli
ki. Az elliptikus motolla szabályosan hajtogatja (de kissé rángatja is) a kelmét, kissé igénybe veszi a
szövetet, érzékeny anyagokhoz kör alakú motollát használnak.

8.3.2. ábra: Fúvókás rendszerű Jet színezőkészülék
A szintetikus szálat tartalmazó kelmék színezéséhez túlnyomásos kötegszínező berendezéseket
fejlesztettek ki. A motolla húzóerejét folyadékárammal növelték. Erre példa a 8.3.2. ábrán látható Jet
színezőkészülék. A fürdő erős áramlással fut a kelmevezető hajlított csőben, így csekély és kíméletes a
húzás. Ha ez nem lenne elég a kelme továbbításához, egy szelep kinyitásával egy szűkülő fúvókában a
fürdő felgyorsul és kiáramolva folyadéksugárként veszi körül a kelmét (innen a „jet” elnevezés).

8.4. Színezékek
A szín olyan fiziológiai érzet, amelyet a látható fény kelt, hullámhosszától függő minőségben. A
színezékek a természetes fehér fény egyes összetevőit elnyelik, ill. visszaverik. A felületről a
szemünkbe került sugarak váltják ki bennünk a színérzetet. Ha egy felület minden fényt elnyel
(adszorbeál), akkor a színe fekete, ha minden fényt visszaver, akkor fehér. Egy adott színes felület
színe függ a besugárzó fény spektrális összetételétől is. Ismert jelenség, hogy más lehet egy adott
felület színe napfényben, izzólámpával vagy fénycsővel megvilágítva. A tartós szín kialakítására
alkalmas anyagokat (színezőanyagokat) két csoportra oszthatjuk: színezékek és pigmentek (festékek).
A színezékek vízben teljesen vagy részben oldható szerves vegyületek, amelyeknek a molekulái a
színezendő anyagra rögzítőszer (lakk, polimer, ragasztó stb.) nélkül, önállóan, fő- vagy mellékvegyérték© Bakó Péter
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erőkkel tartósan kapcsolódnak. Festésnél a színes anyagot valamilyen kötőanyag rögzíti a felületen
(ragasztó, lakk stb.), a festékek tehát tartalmazzák a színező- és kötőanyagot is.
A színezékek legfontosabb alaptulajdonsága a felhasználás szempontjából:
– intenzív színű legyen
– csaknem minden esetben jó vízoldható
– megfelelő kötődés a szálon (szorbeálódik, másodlagos erőkkel kötődik a szálhoz stb.)
– vagy kémiai erőkkel kötődik a szálhoz (reaktivitás)
– megfelelően színtartóság
– környezetbarát és egészséget nem károsítja.
Vízoldhatóság: A színezés mindig vizes oldatban történik, ezért a színezékeknek vízoldhatóságot
biztosító csoportokat kell tartalmazniuk. Az állandó vízoldhatóságú színezékeknél a színezés után sem
szüntethető meg az oldhatóság, ezért a textilanyag mosás után fakul, ereszti a színt. A vízoldhatóságra
azonban csak átmenetileg van szükség, a cél az, hogy színezés után az oldhatóság a lehető legkisebb
legyen. Egyes eljárásoknál a textil színezése után kémiai reakcióval vízoldhatatlanná teszik a
színezéket. A csak a színezés időtartamára ideiglenesen vízoldhatóvá tett színezékekkel (pl. csávaszínezékek, indigó) nagyon jó nedves színtartósági értékek érhetők el.
A színezéknek a gyártás és felhasználás szempontjából még egyéb követelményeknek is meg kell
felelnie: affinitás (a színezék kovalens kötéssel, ionos kötéssel és másodlagos kötésekkel kapcsolódhat
a szálhoz), színtartóság, mosásállóság, fényállóság, száraz hőállóság (vasaláskor) stb.
A színes szerves vegyületek molekuláiban mindig találhatók telítetlen kötések. Ezeknek a
telítetlen kötéseknek a halmozódása okozza a színt. Általában több konjugált kettőskötés kell ahhoz,
hogy az anyag színes legyen.
A kromofor (színhordozó) csoportok azok, amelyek halmozódása színessé teszi a vegyületet. Ezek
a következők lehetnek: szén-szén kettős kötés (>C=C<), azocsoport (–N=N–), nitrozocsoport (–N=O),
nitrocsoport (–NO2), karbonilcsoport (>C=O), karbiminocsoport (>C=NH) és kinoidális szerkezet.
A színes vegyület még nem színezék. A színezékfunkció betöltéséhez ún. auxokrom csoportok is
szükségesek. Az auxokrom csoportok általában savas vagy bázikus jellegű csoportok. A legfontosabb
auxokrom csoportok: karboxilcsoport (–COOH), fenolos hidroxilcsoport (Ph-OH), szubsztituált
hidroxilcsoport (–OR), szulfonsavcsoport (–SO2OH). Bázikus auxokrom csoportok: aminocsoport (–
NH2), szubsztituált aminocsoport (–NR2), kvaterner ammóniumcsoport (–N+R3). A kromofor- és
auxokrom csoportok együttes jelenléte szükséges ahhoz, hogy egy szerves vegyület színezékként
felhasználható legyen. Erre jó példa az azo-benzol, amely gyengén színes vegyület és nem színezék.
Ha ráteszünk egy aminocsoportot (auxokróm csoportot), akkor az erősen sárga p-amino azobenzolt
kapjuk, amely már színezék (8.4.1. ábra)
N

N

N

N

NH2

NH

NH

NH2

8.4.1. ábra: Azobenzolból a színezék p-amino-azobenzol képzése
Az auxokrom csoportok a következőkkel segítik a színezék kialakulását:
– erősíti a színhatást (általában batokrom eltolódást idéznek elő)
– vízoldhatóságot biztosítanak a színezéknek
– elősegítik a színezék kötődését a szálon
– elősegítik a megfelelő színtartóság elérését
– sok esetben elősegítik a környezetvédelmi követelmények kielégítését.
A színezékek csoportosítása:
– Természetes eredetű (növényi és állati eredetű)
– Mesterséges (szintetikus) vegyületek
A legfontosabb növényi eredetű színezékek: Indigó (az indiai Indigofera tinctoria, ill. az európai
repceindigó növények leveleiből készült kék színű kivonat), sáfrány (sáfrány növény szárított, sárga
virága), alizarin (a Kis-Ázsiában és Cipruson termesztett festőbuzér növény gyökeréből kivont
színezék) képletük a 8.4.1. ábrán látható.
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8.4.2. ábra: Az indigó és az alizarin képlete
Ugyancsak nagyon gyakoriak a természetben a flavonvázas színezékek, melyek közül néhány
vegyület képlete a 8.4.3. ábrán látható.
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cianidin (cseresznye, vörös áfonya)
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O

delfinidin (szarkaláb, szõlõ)
OH
OH

O

pelargonidin (muskátli)

8.4.3. ábra: Flavonvázas természetes színezékek
A legfontosabb állati eredetű színezékek: Bíbor (a bíborcsiga mirigyéből kivont színezék),
melynek hatóanyaga a 6,6’-dibróm-indigó), Cochenilvörös (egy pajzstetűből nyerhető, hatóanyaga
hidroxi-antrakinon-származék).
A szintetikus színezékek története a pikrinsavval kezdődött, melyet először selyem és gyapjú
színezésére használtak. Azóta több ezer szintetikus színezéket állítottak elő és alkalmaznak.
A színezékek átfogó nemzetközi csoportosítását az 1957-ben született Colour Index valósítja meg.
A kémiai szerkezet szerinti csoportosítás alapja lehet a színezékben található kromoforcsoport; a
színezékre jellemző szerkezeti váz; vagy az a színezék, amelyre a csoport minden tagja
visszavezethető. Ezek alapján a legfontosabb csoportok:
– azoszínezékek
– antrakinon alapú színezékek
– di- és trifenil-metán alapú színezékek
– indigoid színezékek.
8.4.1. Azoszínezékek
Az azoszínezékek a legnagyobb és legváltozatosabb színezékcsoport. Kromoforjuk az azocsoport,
ezek száma szerint megkülönböztetünk monoazo-, diazo- és poliazo-színezékeket. Viszonylag
könnyen előállíthatók, szerkezetük kismértékű változtatásával színük széleskörűen variálhatóak (sárga,
narancs, piros, vörös, kék, ibolya stb. színek). A ma ismert sok ezer azoszínezék zömét textíliák
színezésére használják. Az azoszínezékeket kizárólag aromás primer aminok diazotálásával és a
keletkezett diazónum-só aromás primer aminokkal, illetve fenolokkal történő kapcsolással állítják elő.
A diazóniumsót diazokomponensnek, az aromás amint vagy fenolt, amivel a kapcsolás történik,
kapcsolókomponensnek hívjuk.
A 8.4.1.1. ábra a diazotálás és kapcsolás reakcióegyenletét, a táblázat pedig néhány vörös és sárga
színezék előállításához használatos szubsztituált anilin és kapcsoló komponens képletét mutatja.
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A diazotálás az aromás primer aminok reakciója salétromossavval 0–5 °C-on. A salétromossav
általában nátrium-nitritből keletkezik a reakcióban alkalmazott sav hatására. Támadó ágens az NO +
nitrozilkation. A savfeleslegre több szempontból is szükség van: az amin oldatba viteléhez (sóképzés),
a nátrium-nitritből salétromossavat szabadít fel, megakadályozza a diazónium vegyület és a szabad
amin reakcióját (kapcsolás), a diazóniumsó kialakításához (aniont szolgáltat), növeli a diazónium
vegyület stabilitását. Egyenes diazotálásnál feloldják az aromás amint híg (2-3-ekvivalens) sósavban
és a 0 °C-ra hűtött oldathoz adagolják a nátrium-nitrit oldatot. A diazotálás végén a nitritfelesleget
kálium-jodidos keményítős papírral lehet kimutatni.
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8.4.1.1. ábra: Diazotálás és kapcsolás általános reakcióegyenlete; legfontosabb aminok és kapcsoló
komponensek képlete
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A savban rosszul oldódó vegyületek diazotálását közvetett módon, ún. fordított diazotálással
végzik. Az amint vízben diszpergálják, ehhez a vizes diszperzióhoz adagolják a nátrium-nitritet, majd
ezt az egész keveréket a lehűtött ásványi savba adagolják. Így járnak el pl. amino-benzol-szulfonsavak
esetében, amelyek savanyú közegben, ikerionos állapotban, vízben nem oldódnak.
A diazóniumvegyületek előállítása nehézkes, ezért gyárilag diazotált és stabilizált diazóniumsókat
hoznak forgalomba. Ezek vízben jól oldódnak és a megfelelő pH beállítása után közvetlenül alkalmasak
kapcsolásra.
Az azokapcsolás elektrofil szubsztitució, az elektrofil diazóniumion a nukleofil kapcsolókomponens
(aromás aminok, illetve fenolok) legnagyobb elektronsűrűségű atomjához kapcsolódik (ez általában
orto és para helyzet). Aminocsoportot tartalmazó kapcsolókomponens esetén enyhén savas,
hidroxilcsoportot tartalmazó vegyületeknél enyhén lúgos közegben megy végbe a kapcsolás. Ha
amino- és hidroxilcsoport is van a kapcsoló komponensben (pl. H-sav), akkor a pH-tól függően vagy a
hidroxilcsoport (lúgos pH esetén), vagy az aminocsoport (savas pH esetén) az irányító szubsztituens.
Ez a helyzet például a 8.4.1.2. ábrán bemutatott fekete színezék előállításánál, ahol az ún. H-savból,
pH-tól függően, két lépcsőben történik a kapcsolás.
O2N

Kapcsolási helyek

NH2

1

diazotálás

O2N

NH2

OH

NH2

2

diazotálás

N2+Cl-

Elõször hozzáadott
diazokomponens

N2+Clsavas
kapcsolási
reakció

HO3S

SO3H

lúgos
kapcsolási
reakció

Késõbb hozzáadott
diazokomponens

8.4.1.2. ábra: Egy fekete színezék előállításának vázlata
A diazotálandó aminok szubsztituensei lehetnek NO2, Cl, Br, SO3H, CH3, OCH3 (8.4.1.1. ábra). A
kapcsoló komponensek szubsztituált anilinek, szekunder és tercier aminok, szubsztituált fenolok,
naftolok (legfontosabb a β-naftol), naftilaminok (ma már nem használják, mert karcinogén hatásúak),
szubsztituált naftolok és naftilaminok (legfontosabb képviselőjük a 8.1.4. ábrán látható H-sav, 8amino-1-naftol-3,6-diszulfonsav, amely több száz azoszínezék építőköve).
Egy narancsszínezék előállítását, illetve a kiinduló anyagok szintézisét mutatja be a 8.4.1.3. ábra.
A diazotálandó amin az o-nitro-anilin, a kapcsoló komponens pedig a Naftol AS-SW (2-hidroxi-N-(2naftil)-3-naftoesavamid).
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8.4.1.3. ábra: Egy narancsszínezék előállítása
A bázikus azoszínezékeket bázikus atomcsoportokat tartalmazó színes vegyületekből kapjuk
sóképzéssel. A gyapjút és selymet sószerű kapcsolat kialakulása közben színezik. Élénk színük
ellenére csökken a jelentőségük, mert gyenge a színtartóságuk.
A savas azoszínezékek savas csoportokat tartalmaznak, így sóképzéssel kapcsolódnak a bázikus
csoportokat tartalmazó gyapjúhoz és selyemhez. Ilyen monoazoszínezékek pl. az orange(II).
OH

N2+Cl-

NH2
NaNO2

NaO3S

HCl
SO3H

HO
N

N

NaOH
SO3H

8.4.1.4. ábra: Az orange(II) színezék előállítása
Az azoszínezékek egyik csoportja a pácszínezékek. Ezek komplexképző atomcsoportokat is
tartalmaznak, amelyek fémsókkal kötnek meg a szálon. Pácoláskor a szálat fémsóoldattal itatják át,
ehhez kapcsolódik a színezék, amely ún. lakkot alkot a fémionnal. A komplex kialakulását
színváltozás jelzi. Leggyakoribb komplexképző fém a króm.
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A di- és poliazoszínezékek nagyrészt direkt színezékek. Ezek nagy molekulatömegű, egy
dimenzióban kiterjedt színes vegyületek. A szálhoz adszorpcióval kötődnek, így mosás- és
fényállóságuk gyenge. Cellulózszálak színezésére használatosak, ilyen pl. a kongóvörös.
A reaktív azoszínezékek kovalens kötődéssel kapcsolódnak a szálhoz, ezért igen jó a
színtartóságuk. Az azoszínezékhez egy reaktív szerkezetet (pl. diklór- vagy triklór-triazint) kapcsolva
állíthatók elő, majd a cellulóz hidroxilcsoportjához kapcsolják a 8.4.1.5. ábra szerint.
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8.4.1.5. ábra: Színezés reaktív színezékkel
Az azoszínezékek külön csoportját alkotják a szálon fejlesztett színezékek. Ezek gyakorlatilag
vízben oldhatatlanok, ezért a színtartóságuk kiváló. A színezés két lépésben játszódik le: először a
textíliát átitatják a kapcsoló komponens (legnagyobbrészt Naftol AS, azaz 3-hidroxi-2-naftoesav-anilid
származék) oldatával, majd a diazovegyületet viszik a szálasanyagra és ott történik a kapcsolási
reakció.
A diszperziós azoszínezékek vízben rosszul oldhatók, de diszpergálószer segítségével könnyen
vizes diszperzióvá alakulnak. Színezéskor a szálba diffundál az oldott színezék és közben a diszpergált
részek „utána” oldódnak. A műszálak színezésénél van nagy jelentőségük.
8.4.2. Antrakinon alapú színezékek
Nevüket az antrakinon alapvázról kapták. Gyártásuk alapanyaga maga az antrakinon, auxokróm
csoportok bevitelével alakíthatók színezékké. Legfontosabb pácszínezék az alizarin (lásd 8.4.2. ábra).
Az alizarin alumínium-kationnal (alumíniumlakk) tűzvörös színű, vassal sötétibolya. További
hidroxilcsoportok bevitele a színt mélyíti, a nitrocsoport viszont narancsszínűvé teszi a színezéket. A
szubsztituensek hatása jól látható a 1,4-diamino-antrakinon példáján, melyben a vegyület színét a βszubsztituens határozza meg (8.4.2.1. ábra).
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8.4.2.1. ábra: Az 1,4-diamino-antrakinon színváltozása a szubsztituensek hatására
A csávaszínezékek cellulóz alapú szálasanyagok színezésére alkalmazhatók, nem tartalmaznak
vízoldható csoportot. Átmeneti vízoldhatóságukat a színezés idejére lúgos redukcióval valósítják meg
(csávázás) előállítva a színezék leukoformáját. A színezés után a színezék eredeti formáját oxidációval
állítják vissza.
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8.5. Cellulózgyártás
A növényvilágban előforduló anyagok közül a cellulóz részaránya a legnagyobb, a cellulóz egyike
azoknak a természetes anyagoknak, amelyek a legnagyobb mennyiségben újratermelődnek. Minden
növény tartalmaz cellulózt, azonban csak bizonyos növényfajtákból gazdaságos a nagyüzemi cellulóz
gyártása. A cellulózgyártás klasszikus nyersanyaga a lucfenyő (összetétele: 42% cellulóz, 16%
hemicellulóz, 8% más szénhidrát, 28% lignin, 6% egyéb), de újabban kidolgozott eljárásokkal más
tűlevelű fákat, mezőgazdasági rostanyagokat (szalma, nád, cukornád) is fel lehet dolgozni. Ezen
növények a cellulóz mellett hemicellulózokat, lignint, extraktanyagokat és szervetlen komponenseket
is tartalmaznak. Különböző cukrok képezik a növényi hemicellulózok szerkezeti egységeit (D-glükóz,
D-mannóz, D-galaktóz, pentózok, uronsavak stb.).
A növényi nyersanyagok harmadik alkatrésze a lignin. Ez fenil-propilén alkohol egységekből áll,
amelyben a benzolgyűrű különböző mértékben van metoxi csoportokkal szubsztituálva (koniferil
alkoholok). A lignin építőköveit mutatja a 8.5.1. ábra.
CH3O
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CH2OH

HO

CH

CH

CH2OH

CH3O
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8.5.1. ábra: A lignin építőkövei
A lignin és a növények szénhidrát része között kémiai kötéseket feltételeznek. A ligninnek nincs
egységes molekulatömege, hanem a fenil-propán egységek kapcsolódása útján nagy molekulák jönnek
létre kolloidkémiai tulajdonságokkal. Bár a lignin szerkezeti képlete még nem tisztázott, jelenleg
Freudenberg és Forss képletei a leginkább elterjedtek (8.5.2. ábra)

8.5.2. ábra: A lignin képlete Freudenberg szerint
Az említetteken kívül a növények tartalmaznak még alkohollal-benzollal extrahálható szerves
anyagokat: zsírokat, viaszokat, gyantákat, cserző- és színezőanyagokat, valamint szervetlen
alkotórészeket.
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A növényi nyersanyagokból feltárással állítják elő a papíripar kiinduló anyagát, a nyers cellulózt.
A feltárás lehet mechanikai és kémiai. A mechanikai feltáráskor a fában lévő inkrusztáló anyagokat
nem távolítják el, hanem mechanikai energiával a fát rostokra bontják. Ilyen termék például a
facsiszolat, ami a rotációs papírgyártás legfontosabb nyersanyaga, az újságpapír 80%-ban
facsiszolatból készül.
A kémiai feltáráskor a lignint és kísérő anyagait (inkrusztáló anyagokat) kémiai kezeléssel
távolítják el, így nyernek rostjaira bontott terméket, amely technikai cellulóz néven ismert. A kémiai
feltárást többnyire a feltáráshoz használt vegyszerek jellege szerint csoportosíthatjuk. Ezek alapján
alkálikus és szulfitos eljárásokat különböztetünk meg. Az alkálikus eljárások főbb vegyszerei: NaOH,
NaOH + Na2CO3 (szódás eljárás), NaOH + Na2S (szulfátos eljárás), CaO (meszes eljárás), NaOH +
Na2Sn (poliszulfidos eljárás) stb. A másik csoportban valamely kationhoz kötött szulfit a feltáráshoz
használt vegyület (szulfitos eljárások), ilyen pl. Ca(HSO3)2 + SO2 elegye. A különböző eljárások
igazodnak a kiinduló faanyaghoz, és eltérő hozamú, színű és minőségű nyers cellulózt szolgáltatnak.
Világviszonylatban nagyságrendileg 65%-ban fenyőfából, 30%-ban mezőgazdasági rostanyagokból
gyártanak cellulózt.
A cellulózgyártás folyamatai: előkészítő műveletek, feltárás (a feltáráshoz használt vegyszerek
előállítása, ill. regenerálása), a nyers cellulóz utánkezelése, fehérítés. A munkafolyamatot egy
regenerálással működő (szulfátcellulóz) technológia esetén a 8.5.3. ábra mutatja.

8.5.3. ábra: Munkafolyamatok regenerálással működő (pl. szulfátcellulóz) technológia esetén
A fa az előkészítő műveletek után (tisztítás, aprítás, osztályozás) kerül a feltáróberendezésbe, amit
„főzőknek” neveznek. Ezek lehetnek szakaszos vagy folyamatos berendezések. A szakaszos főzők
öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült, nagyméretű nyomásálló reaktorok. Egy általános
szakaszos feltáró berendezés rajzát mutatja a 8.5.4. ábra.
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8.5.4. ábra: Szakaszos feltáróberendezés
A faaprítékot a felső munkanyíláson táplálják be, majd feltöltik a feltáróoldattal. A készülék
lezárása után nagynyomású gőzzel állítják elő a megfelelő hőmérsékletet (szulfátos feltárásban
150 °C). A feltárás lejátszódása után (biszulfitos feltárásnál egy ideig 110 °C-on pihentetik) az
ürítőszelepen keresztül lefúvató tartályba nyomatják ki az anyagot.
A feltárás, mosás és osztályozás után a cellulóz szürkés vagy barnás színű. A fehérítés célja a
feltárás alatt el nem távolított lignin további lebontása, a különböző színezőanyagok elroncsolása és
ezáltal fehér technikai cellulóz előállítása. Amennyiben a technikai cellulózt vegyi célokra használják,
úgy a hemicellulózok, gyanták, viaszok nagyfokú eltávolítása is szükséges. Ezt rendszerint lúgos
kezeléssel érik el. A nagyobb tisztasági fokú cellulózok előállítása egyben a polimerizációs fok
csökkenésével is jár. A fehérítésre általában elemi klórt, hipokloritot, klórdioxidot használnak,
amelyeket legtöbbször a helyszínen állítanak elő.

8.6. Papírgyártás
A technikai cellulózok eredeti állapotukban papírgyártásra még nem alkalmasak. Ahhoz, hogy ebből
papírt lehessen előállítani, a cellulózt először őrölni kell, majd különböző segédanyagok adagolásával
lehet a papír megfelelő szerkezetét, optimális tulajdonságait kialakítani.
Az anyag-előkészítés legfontosabb művelete az őrlés, melynek célja, hogy fibrillálás és aprítás
útján a rostok fajlagos felülete növekedjék és ezáltal kötési pontok tudjanak kialakulni, melyek a papír
megfelelő szilárdságát biztosítják. A jó fibrillálás előfeltétele a cellulózrostok duzzadása (előkészítés,
nedvesítés, áztatás). A duzzadás alatt a hidrogénhidak fokozatosan felszakadnak és szabad hidroxilcsoportok
válnak hozzáférhetővé. A cellulóz pép fibrillálását és őrlését együtt végzik. Az őrlés előtt vagy után a
papírpéphez különböző segédanyagokat adagolnak. Ezek közül legfontosabbak az enyvezőanyagok,
alumíniumszulfát, különböző töltőanyagok, őrlésgyorsítók, retenciós szerek, színezőanyagok, szilárdságot
befolyásoló anyagok. Az enyvezőanyagok célja a papír íróképessé tétele. A töltőanyagok csökkentik a
papír áttetszőségét (kaolin, bárium-szulfát, talkum stb.). A szakítószilárdság javítását karbamidformaldehid, melamin-formaldehid, akril-nitril stb. adagolásával érik el. A papíripar ugyanazokkal a
színezékekkel dolgozik, mint a textilipar. A színtartósági tulajdonságok közül legfontosabb a fényállóság.
A retenciós szerek feladata az őrlés közben keletkező rosttörmelék és töltőanyagok jobb
visszatartása a papírban. A retenciós szerek segítségével pehelyképződés megy végbe, vagyis a finom
részecskék másodlagos erők segítségével egymáshoz kötődnek, méretük addig növekszik, amíg ki
nem csapódnak és szűrhetővé válnak. Ezek a segédanyagok általában speciális polimerek, polimer
aluminium(III)-hidroxid, poliaminok, poliamidok. A cellulózszuszpenzió kb. 0,8%-os anyagsűrűséggel
kerül a papírgép szitájára, ahol a rostok a nehézségi erő hatására ülepedni és a szuszpenzió víztelenedni
kezd. A papírgép sémáját mutatja a 8.6.1. ábra.
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8.6.1. ábra: Papírgép elvi vázlata
Egy vékony réteg kialakulása után megindul a szűrési folyamat is. A szitaszakaszt elhagyva a
papírpép szárazanyag-tartalma kb. 20%-ot ér el. Ezt követően a nedves papírlapot sajtolják és ezzel a
szárazanyag-tartalmat 40%-ra növelik. A víz eltávolításának harmadik szakasza a nedves papírlap
hengereken történő szárítása. A papírt egyensúlyi nedvességtartalmától függően 92–96 %-ra szárítják.
Egyes esetekben a papírgépbe ún. enyvezőprést építenek be, amelynek segítségével a papírlap felülete
különböző mázanyagokkal bevonható. Ezek a mázanyagok valamilyen kötőanyagot (keményítő, látex)
és töltőanyagokat tartalmaznak. Ezt a felületkezelési eljárást mázolásnak nevezik. A papírgéphez
simítóberendezés csatlakozik, amelynek segítségével a papír simaságát és fényességét javítják.
Ez a fejezet Dr. Keglevich György előadásai alapján készült az alábbi irodalmakkal kiegészítve:

Irodalom
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rusznák István, Textilkémia I–II, Tankönyvkiadó, 1988.
Heinrich Zollinger, Color Chemistry, WILEY-VCH Gmbh et Co. KgaA, Weinheim, 2003.
Bevezetés a Könnyűipari Ágazati Technológiába, Trézl Lajos (szerk.), Mátyus Sándorné:
Cellulózalapú szálas és rostos anyagok kémiája, 15–94. old. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.
Klaus Weissermel, Hans-Jürgen Arpe: Ipari szerves kémia (fordítás: Zsadon Béla) Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.
Deák Gyula (szerkesztő): Szerves vegyipari alapfolyamatok kézikönyve, Műszaki Könyvkiadó,
Budapest, 1978.
Rusznák István, Víg András: A textilkémia alapjai és új eljárások a textilkikészítésben
(Szakmérnöki tanfolyam kézirat jegyzet), 2002.
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9. MŰANYAGIPARI ALAPOK
A műanyagok szerves makromolekulákból álló anyagok, melyek mesterséges úton jönnek létre, vagy
természetes makromolekulás anyagok átalakításával, vagy kismolekulákból (monomerekből)
polimerizációval vagy polikondenzációval. Fontos gyakorlati célokra használhatók és a hagyományos
szerkezeti anyagokhoz hasonlóan munkálhatók meg. A makromolekula azonos építőelemekből,
ismétlődő egységekből felépülő szerves (vagy szervetlen) molekula, melynek molekulatömege
általában nagyobb, mint 5000. Az ennél kisebb molekulatömegű anyagokat, ahol az ismétlődő
egységek száma általában <10, oligomereknek nevezzük. A polimereket nem jellemezhetjük a kis
molekulájú szerves vegyületekhez hasonlóan. A műanyagok jellemzői:
– átlagos molekulatömeg
– molekulatömeg-eloszlási görbe
– polimerizációs fok
Egy polimer minta tipikus molekulatömeg-eloszlását mutatja a 9.1. ábra.

9.1. ábra: Egy polimer minta tipikus molekulasúly-eloszlása

9.1. Műanyagok csoportosítása
A műanyagokat többféle szempontból lehet csoportosítani. Az alapanyag eredete szerint lehetnek:
1.) Természetes alapú műanyagok:
a) Cellulóz (poliszacharid), melynek kémiai átalakításával készül a műselyem, a celofán, a
celluloid stb.
b) Fehérje alapú a műszaru, melyből gombok, csatok, dísztárgyak stb. készülhetnek
c) Kaucsuk (poliizoprén), a gumigyártás alapanyaga.
2.) Mesterséges alapú műanyagok: Viszonylag egyszerű szerves vegyületek molekuláiból, szintetikus
úton (poliaddícióval, polimerizációval, polikondenzációval) előállított makromolekulák keverékei.
A műanyagok termikus tulajdonsága szerinti felosztása:
1.) Hőre lágyuló vagy termoplasztikus műanyagok: melegítés hatására meglágyulnak, lehűléskor újra
megszilárdulnak, közben öntéssel, fröccsöntéssel, szálhúzással stb. formázhatók. Ezt a tulajdonságot a
lineáris szerkezetű, fonalmolekulákból álló műanyagok mutatják.
2.) A hőre keményedő (termoreaktív) műanyagok csupán egyszer vethetők hőkezelés alá, újabb
hevítésre már nem lágyulnak meg (bomlanak). Ezeknél az eredeti lineáris molekulaszerkezetet az első
felhevítés térhálós szerkezetűvé alakítja át úgy, hogy a láncmolekulák keresztkötésekkel összekapcsolódnak.
Keletkezésükkor még képlékenyek, formába önthetők, ahol megszilárdulnak. Elektromos szigetelők,
dobozok készülnek belőlük, oldószereknek ellenállnak.
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9.2. A polimer-előállítások kémiai alapfolyamatai
9.2.1. Polikondenzáció az a folyamat, ahol a kétféle kis molekulákból úgy jön létre a makromolekula,
hogy abban a kötő atomcsoportok rendszeresen ismétlődnek és a kötés kialakulásánál egyfajta
melléktermék lép ki (víz, ammónia). Mindkét monomernek legalább bifunkciósnak kell lennie.
Legfontosabbak: fenol homológjai, formaldehid, diolok, dikarbonsavak, diaminok, aminokarbonsavak.
A polikondenzációs termékek gyakran csak félkész terméknek számítanak, és a következő alakító
műveletben történik a térhálósítás. Legfontosabb képviselői a fenoplasztok (bakelit), aminoplasztok,
poliamidok (nylon) telített poliészterek és a poliuretánok.
9.2.2. Poliaddíció: a bi- és polifunkciós vegyületek hidrogéneltolódás közben lejátszódó reakcióját
poliaddíciónak nevezzük, a polikondenzációhoz hasonló reakció, de melléktermék keletkezése nélkül.
A képződő polimer összetétele megegyezik a kiindulási monomerek összetételével, ebben a polimerizációra
hasonlít. A reakció mechanizmusa viszont közel azonos a polikondenzáció mechanizmusával, minden
lépésben stabilis, kipreparálható molekulák képződnek. A polimerizációs fok a reakció függvényében
fokozatosan nő.
9.2.3. Polimerizáció az a folyamat, amelyben egy vagy több kettős, ill. hármas kötés felszakadásával
alakul ki a makromolekula, amelyben csak az alapvegyület molekulái kapcsolódnak össze, és nincs
kilépő melléktermék. Kiindulási molekulák: olefinek, diolefinek, acetilének stb.
Az előállított polimer típusa szerint megkülönböztetünk homo- és kopolimereket. A homopolimerek
építőelemei mindig azonosak. A polietilén csak egy komponensből (etilénből) épül fel, a poliamid-6,6
(Nylon 66) készítéshez két komponens kell, de mindkét esetben homopolimerről beszélünk. A
kopolimerek két vagy több monomer összekapcsolásával (láncpolimerizációval) jönnek létre és a
különböző építőelemek (komonomerek) elrendeződése változó. A polimerek felosztását a típus,
valamint a komonomerek elrendeződése szerint az 9.2.3.1. ábra mutatja.

9.2.3.1. ábra: A polimerek felosztása típus és a komonomerek elrendeződése szerint
A kopolimerizációt a sztirol és divinil-benzol polimerizációs, illetve térhálósodási reakció
példáján a 9.2.3.2. ábra mutatja.
A polimerizáció alapfeltétele, hogy a polimer energiaállapota alacsonyabb legyen, mint a
monomeré, vagyis abból exoterm reakció útján képződjön. Sokszor azonban a nagy aktiválási energia
eleve meggátolja ezt. Pl. sokáig nem lehetett a propilént polimerizálni, amíg nem fejlesztették ki a
Ziegler-féle fém-alkil-komplex katalizátorokat. Ugyanakkor vannak olefinek, melyek polimerizációs
hajlama olyan nagy, hogy nehéz őket tiszta állapotban eltartani (pl. akrilsav).
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9.2.3.2. ábra: Sztirol alapú kopolimerek és térhálós polisztirol
A polimerizáció reakciómechanizmusa gyökös vagy ionos (kationos vagy anionos). Az
iniciálásnak (a kettőskötés aktiválásának) többféle módja lehet: hő, sugárzás, ultrahang vagy iniciátor
anyagok. Az iniciátorokon kívül ma már igen fontosak az ún. fémkomplex katalizátorok, mint az
AlCl3, TiCl4 és Al(C2H5)3 reakciójával előállított Ziegler-féle katalizátorok.
A gyökös polimerizációt általában az ún. gyökképző iniciátorokkal váltjuk ki, leggyakrabban
használt vegyületek erre a célra a szerves peroxidok.
Sokszor szükség van a polimerizáció egy bizonyos stádiumában annak megszakítására. Ilyenkor a
reakcióelegybe gátló hatású anyagokat, inhibítorokat adagolnak. Pl. a butadién és sztirol kaucsukká
történő kopolimerizációjának a nagyobb mennyiségű térhálós polimer megakadályozására fenil-naftilamint adagolnak a rendszerbe, ezek a gyökökkel reagálva telített vegyületeket hoznak létre.
Az ionos mechanizmusú láncreakció kis aktiválási energiát igényel, alacsony hőmérsékletet,
atmoszférikus nyomást (kivétel az igen kis polimerizációs hajlamú etilén). Savas vagy bázisos
katalizátorok: kationos polimerizációnál BF3, AlCl3, TiCl4 vízzel vagy alkohollal képzett komplexei,
néha HCl, H2SO4. Az anionos folyamatot alkálifémek szerves származékai pl. fenil-lítium, fenil-metilkálium stb. katalizálják.

9.3. A polimerizáció technológiai végrehajtása
9.3.1. Tömbpolimerizáció: a tiszta monomer polimerizációja. A monomert először az oxigéntől és más
inhibitoroktól meg kell tisztítani, ezután a polimerizáció melegítéssel, UV-sugárzással vagy
iniciátorok adagolásával megindítható, később hűteni kell (hűtés nélkül a láncreakció robbanásig
gyorsulhat). A viszkózus anyag a reaktort ömledék formájában hagyja el, így öntésre, szál-, rúd- és
csőhúzásra közvetlenül felhasználható.
9.3.2. Oldószeres polimerizáció során olyan indifferens oldószerben oldják a monomert, amely a
polimert is oldja. A reakcióhő elvezetése az oldószer elpárologtatásával történik. A koncentrációt úgy
választják meg, hogy a polimerizátum oldata még teljes átalakulás után is jól keverhető legyen. A
módszert különösen akkor alkalmazzák, ha lakkipari alapanyagként, ragasztó- és impregnálószerként
polimer oldatra van szükség.
9.3.3. Gyöngypolimerizáció: A vízben nem oldódó monomert négyszeres mennyiségű vízzel
intenzíven keverve, olyan diszperz rendszert kapnak, amelyben a monomer 0,1–1 mm átmérőjű
gömbök formájában van jelen. A polimerizációt melegítéssel vagy iniciátor adagolásával indítják meg,
előtte a diszperzióhoz kevés védőkolloidot (zselatint, metilcellulózt stb.) adnak, ami megakadályozza a
reakció során keletkező polimercseppek koagulálását. A reakció végén a polimert kemény, üvegszerű
gömbök alakjában szűréssel nyerik ki. A gyöngyök felületéről a védőkolloidot vizes mosással
távolítják el.
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9.3.4. Emulziós polimerizáció: A vízben nem oldódó monomert felületaktív anyag (pl. szappan) vizes
oldatával keverik össze, amikor is tejszerű emulzió keletkezik. Ehhez az emulzióhoz iniciátort adva
40–70 °C-on megindul a polimerizáció (ha oxigén- vagy inhibitormentes a monomer). A tejszerű
emulzió a polimerizáció egész ideje alatt megmarad, sőt hosszabb ideig is eltartható. Az emulzió
megbontása metanol vagy elektrolitok bekeverésével történik. Ha nehéz az emulgeátor eltávolítása, a
mosást elhagyják és a vizet porlasztásos szárítással távolítják el, a polimert finom dara vagy por
alakjában kapják meg.

9.4.Természetes alapú polimerek, cellulóz
A cellulóz kémiailag a szénhidrátokhoz tartozik, molekuláinak legkisebb egysége az α-D-glükóz,
molekulája (C6H10O5)n képlettel írható le, ahol n = 3–8 ezer. Az egységben a szomszédos Dglükózrészek közül az egyik glikozidos szénatomját a másik C-4 atomjával kapcsolja össze oxigénhíd;
ezt nevezzük 1 → 4 kapcsolásnak. Az egyes glükózrészek piranózgyűrűsek, glikozidos szénatomjuk βkonfigurációjú. A 200 alatti polimerzációs fokú szénhidrátból felépülő vegyületet hemicellulóznak
nevezzük. A növényi sejtek falának cellulóz az építőanyaga. A technikai cellulózt leginkább fából (kb.
50%-a cellulóz) vagy gyapotból (70–90% cellulóz) állítják elő. A szálas szerkezetű cellulózt alkotó
elemi szálakat nagyszámú párhuzamosan rendeződött cellulózmolekula alkotja. A rendezettség foka
változó; a legnagyobb rendezettségi fokú részeket micelláknak nevezzük. A micellákon belül a
cellulóz kristályos szerkezetűnek tekinthető.
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9.4.1. ábra: Cellulózból kémiai reakcióval nyerhető származékok
A cellulóz D-glükopiranóz-egységenkénti három–három hidroxilcsoportot tartalmaz, amelyek
(különböző reakcióképességűek) metilezhetők, acilezhetők, salétromsavval észteresíthetők, reakcióba
vihetők szén-diszulfiddal. A cellulóznak nagy ipari jelentősége van. A gyapot-, len- és kendercellulózt
a textilipar, a facellulózt a papíripar használja nagy mennyiségben. A facellulóz a műselyemiparnak is
alapanyaga. A cellulóz kémiai átalakításának lehetőségeit a 9.4.1. ábra mutatja.
A cellulózt kénsav jelenlétében ecetsavanhidriddel acetilezve cellulóz-triacetát nyerhető. Ennek
részleges hidrolízise szekunder cellulóz-acetáthoz vezet, amely glükóz egységenként átlagban 2,1-2,2
acetil-csoportot tartalmaz, acetonban és etil-acetátban jól oldódik és az oldószer elpárolgása után
összefüggő rugalmas filmként marad vissza. Ha a szekunder acetát acetonos oldatát pontszerű
nyílásokon keresztül vízbe sajtolják, a cellulóz-acetát selyemszerű fonalak alakjában válik ki, ez az
acetátselyem.
A cellulózból kénsav és salétromsav elegyével cellulóz-nitrát (nitrocellulóz) képződik, amely
alapanyaga az egyik legfontosabb robbanóanyagnak (lőgyapot); belőle készül a füst nélküli lőpor is. A
glükózegységenként 2,1,-2,2 salétromsavval észteresített hidroxilcsoportot tartalmazó cellulózészter a
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kollódium, amelyet többek között lakkok készítésére használnak. A kollódiumot lágyítóval elegyítve
az oldószer elpárolgása után celluloid, a legrégebben ismert plasztikus műanyag marad vissza.
A cellulóz nátronlúggal és szén-diszulfiddal vízben viszkózus kolloid oldatot képező, xantogenáttípusú termékké alakul. Híg savas oldatba préselve a cellulóz-xantogenát szén-diszulfid kihasadása
közben elbomlik, és a cellulóz regenerálódik. Ezen alapszik a viszkózselyem előállítása. Kiinduló
anyagként olcsó facellulóz is használható. A rézselyem drágább, mert csak gyapotból állítható elő.
Egyik legfontosabb cellulózéter a kis szubsztituciós fokú (glükózegységenként 0,8) Na-sója
formájában vízoldható karboxil-metil-cellulóz (CMC). Előállítása vizes-alkoholos közegben történik,
első lépésben nátrium-hidroxiddal alkálicellulóz képződik, majd klórecetsav-nátrium só hozzáadásával
heterogén fázisú reakcióban éter típusú vegyület keletkezik. Kiváló védőkolloid, tixotróp sajátosságú,
jó sűrítő és filmképző. Főbb alkalmazási területei: textil- és papíriparban segédanyagként, festő-,
enyv- és ragasztószer (manapság is tapétaragasztónak használják), az olaj-, kerámia- és cserépiparban
sűrítőként és stabilizátorként használják, nélkülözhetetlen mosószeradalék, felhasználja a sebészet és a
gyógyszeripar stb.

9.5. Szintetikus alapú műanyagok
A 9.5.1. táblázat a legfontosabb szintetikus polimereket mutatja.
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9.5.1. táblázat: A legfontosabb polimerek képlete, elnevezése és rövidítése
9.5.1.Fenoplasztok
Fenoplasztok az első szintetikus úton előállított műanyagok voltak. A fenol és formaldehid
polikondenzációs reakciójával (vízkilépéssel, bonyolult folyamatok során) készülnek savas vagy lúgos
katalizátorok jelenlétében. A fenol-formaldehid gyantákat térhálós szerkezetű termékek formájában
használják fel. Ugyanis a fenol felesleggel keletkező, lineáris szerkezetű novolakkgyanták mechanikus
és termikus tulajdonságai rendkívül gyengék, ezért térhálósítják azokat hexametilén-tetramin segítségével.
A „hexa” bomlásából származó ammónia közömbösíti a reakcióelegyet, a formaldehid pedig térhálós
szerkezetet alakít ki a novolakk lineáris láncmolekuláiból (bakelit). Mivel jó elektromos szigetelő
tulajdonsága van, elsősorban az elektromos iparban használják, de lakkok, gyanták is készülnek
belőle.
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9.5.1.1. ábra: Novolakk-gyanta és bakelit szerkezete
Az aminoplasztok karbamidból vagy melaminból formaldehiddel polikondenzációs reakcióban
keletkeznek vízkilépés közben. Más anyagokkal összesajtolható termékeket készítenek belőle (magas
hőmérsékleten és nyomáson), rétegelt műanyagokat, farostlemezt, textíliát, papírárukat.
9.5.2.Poliamidok
A poliamidok (nejlon, perlon) igen elterjedt polikondenzációs műanyagok. Felépítésük a fehérjék
polipeptid-láncaihoz hasonló, hiszen makromolekuláikban is amidkötésekkel (-CO-NH-) kapcsolódnak a
monomerek csakúgy, mint a polipeptidekben az aminosavak. A homopolimerek egy típusú monomerből, a
heteropolimerek két monomerből készülő polimerek.
A homopolimerek előállíthatók pl. amino-karbonsav polikondenzációjával:
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n
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9.5.2.1. ábra: Amino-karbonsavak polikondenzációja
A heteropolimerek diaminok és dikarbonsavak polikondenzációjával állíthatók elő:
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9.5.2.2. ábra: Diaminok és dikarbonsavak polikondenzációja
A különféle poliamidok kémiai összetételét számokkal jelölik: egyfajta monomer esetén a
számjelölés a monomer szénatomjait adja meg, két monomer esetén az első szám az amin, a második
szám a dikarbonsav szénatomszámát jelöli.
Poliamid 6 (Nylon 6) előállítása ε-kaprolaktámból történik:

O
NH

H2O
H+

H2N_(CH2)5_COOH

__

HN_(CH2)5_CO__

n

9.5.2.3. ábra: Nylon 6 előállítása ε-kaprolaktámból
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A Nylon 6 előállítására két technológiát alkalmaznak: a szakaszos polikondenzációt nyomás alatti
autoklávban, vagy a folyamatos atmoszférikus nyomáson történő reakciót fűtött vascsőben. Mindkét
eljárás tisztítással végződik, a vízoldható monomer és oligomer részeket forró vízzel kimossák.
A Poliamid 6,6 (Nylon 66) műanyagot hexametilén-diaminból és adipinsavból állítják elő:
n H2N__(CH2)6__NH2 + n HOOC__(CH2)4__COOH

H__NH__(CH2)6__NH__OC__(CH2)4__CO__OH + (2n-1) H2O
n

9.5.2.4. ábra: Nylon 66 előállítása
Első lépésben a két kiinduló anyagból (forró metanolos oldatban) jól kristályosodó só, az ún. nejlonsó
keletkezik. Ezt tisztítás után autoklávba vezetik, a levegőt nitrogénnel eltávolítják és a hőmérsékletet
fokozatosan 220–270 °C-ra emelik (megnő a nyomás is), majd a polikondenzáció befejeztével a
polimer ömledéket nitrogénnyomással eltávolítják. A kiömlő polimerből szalagot képeznek,
vágóberendezéssel granulálják és vákuumban szárítják.
A poliamidokból a legnagyobb mennyiségben műszálakat készítenek. A gyakorlatban használható
textilszálakat csak lineáris szerkezetű makromolekulákból lehet előállítani. A szálképzési folyamatban
a molekulák a hossztengely irányában párhuzamosan elrendeződnek és az így rendezett molekulákat
másodlagos kötőerők (hidrogénhidak) tartják össze, ami a szálnak különösen nagy szilárdságot ad.
9.5.3. Poli(vinil-klorid)
A PVC az egyik legelterjedtebb műanyag, különböző márkanevek alatt ismert (Ongrovil, Hostalit,
Geon stb.). A PVC-t iparilag vinil-klorid gyökös polimerizációjával állítják elő szuszpenziós, emulziós
vagy tömbpolimerizációs eljárásban. A polimerizációs fokot („K” érték) az előállítás során állítják be
láncátadó szerekkel (pl. peroxidok), katalizátorral vagy a hőmérséklet szabályozásával. A lágyítástól
függően két alapvető fajtája ismert:
– kemény PVC, amely nem vagy csak kis mennyiségben tartalmazza a lágyítókat
– lágy PVC, amelyben a lágyítótartalom széles határok között változik.
A kemény PVC tulajdonságai lényegesen eltérnek a lágy PVC-től, ezért felhasználási területük is
élesen elhatárolható. A kemény PVC nagy szilárdságú, vegyszerálló műanyag, de hőállósága
korlátozott (65 °C). Szerkezeti anyagok, építőipari csövek, armatúrák, tartályok, lemezek stb.
készülnek belőle.
A lágy PVC tulajdonságait (mechanikai tulajdonságok, fagyállóság, hőállóság stb.) döntően a
lágyítók minősége és mennyisége befolyásolja. Lágyítóként ftalát-észtereket (dioktil-ftalát, dibutilftalát stb.), alifás dikarbonsav-észtereket, szulfonsav-észtereket használnak. A lágy PVC
vegyszereknek sokkal gyengébben áll ellen, mint a legtöbb műanyag (az oldószerek kioldják a
lágyítóanyagokat). Kábelszigetelésre, fóliagyártásra, műbőrgyártásra, padlókészítésre, közszükségleti
cikkek gyártására használják.
9.5.4. Polietilén
A polietilén a másik nagy mennyiségben előállított műanyag, amely az etilén polimerizációja során
keletkező, fonal alakú metiléncsoportokból felépülő makromolekulák halmaza. Tulajdonságait
alapvetően meghatározza a gyártási eljárás.
A nagynyomású eljárással kis sűrűségű polietilén keletkezik, a kisnyomású, Ziegler-féle
módszerrel nagy sűrűségű polietilént állítanak elő; a közepes nyomású eljárással két különböző
moláris tömegű, közepes sűrűségű polietilén keletkezik.
A polietilént nagyon könnyen lehet feldolgozni, típustól függően 150–300 °C között extrudálható
és fröccsönthető. Kitűnő villamos szigetelők, vegyszerállósága közepes, jó a vízálló képessége és
alacsony hőmérsékleten is megfelelően hajlékony, rugalmas.
A nagy nyomáson végzett polimerizáció gyökös mechanizmusú, technológiailag heterogén
tömbpolimerizáció. Az eljárás részei: kompresszió, polimerizáció, a polimerek elválasztása és a gáz
visszavezetése, polimer feldolgozása. Autoklávban a nyomást két lépésben növelik 200–300 bar-ról
1500–2500 bar-ra, a hőmérséklet 200–220 °C, a tartózkodási idő 2–6 perc, a reagálatlan etilént
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tisztítás után visszavezetik. A polimerizáció végén a nyomáscsökkentőből kikerülő forró
polimerömledéket extruderbe vezetik és granulálják.
A kisnyomású, Ziegler-féle eljárás heterogén fázisú oldatpolimerizáció (oldószer benzinpárlat),
atmoszférikus vagy annál kisebb nyomáson megy végbe, 50–80 °C-on, leggyakrabban trietilalumínium és titán-tetraklorid keverékkatalizátor jelenlétében. Fontos az intenzív keverés és hűtés
megvalósítása. A keletkező polimer moláris tömegét legnagyobb mértékben a katalizátor összetétele
befolyásolja. A reakció befejeztével a polimerből a katalizátort el kell távolítani (alkoholos bontás és
mosás), a nedves polimert szárítás után dolgozzák fel.
9.5.5. Poliuretánok
A poliuretánok heteroláncú –NHCOO- típusú kötéseket tartalmazó polimerek, melyeket különféle di-,
illetve poliizocianátokból és diolokból, OH-végcsoportos poliéterekből vagy poliészterekből állítanak
elő, poliaddíciós reakcióval (9.5.5.1. ábra).
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9.5.5.1. ábra: Poliuretánok előállítása
A poliuretánok legfontosabb típusai és egyben felhasználási területük a következő: poliuretán
alapú szálképzők, habanyagok, elasztomerek, lakkok és ragasztók. Pl. egy szabályos szerkezetű szálés filmképző polimert a 1,6-hexametilén-diizocianátból és 1,4-butándiolból állítanak elő.
A poliuretánok legfontosabb felhasználási területe a habgyártás (lágy, rugalmas és kemény
habok). A habosítást az izocianátokból víz hatására felszabaduló CO2 váltja ki. A keletkező amin
pedig karbamidcsoport képződésével reagál tovább, növelve a polimer lánc hosszát.
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NCO + H2O
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9.5.5.2. ábra: Poliuretán habok keletkezése
A két egymás mellett futó, erősen exoterm reakciót úgy kell irányítani, hogy a keletkező CO2 a
fokozatosan szilárduló reakcióelegyből ne illanjon el. A habosítást kémiai módszerek mellett részben
vagy teljesen fizikai módszerekkel is elősegítik, alacsony forráspontú adalékokat adnak a
reakcióelegyhez, amelyek a hőmérséklet növekedéskor gőzzé alakulva habosítanak. A leggyakrabban
használt izocianát-komponens a 2,4- és 2,6-toluilén-diizocianátok keveréke (TDI), valamint a 4,4’metilén-bisz(fenil-izocianát) (MDI) (lásd 9.5.5.1. ábra).
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A poliuretán elasztomerek előállítására olyan kis moláris tömegű (2000–3000) alifás
poliésztereket és poliétereket használnak, amelyek a lánc végén hidroxicsoportot tartalmaznak.
Ezekből diizocianátok-kal alakítják ki a lánc-polimert, majd az anyagot keresztkötések létesítésével
térhálósítják.
9.5.6. A műanyaggyártás feldolgozási műveletei
Sajtolás: a hőre keményedő műanyagokat sajtolással dolgozzák fel. A sajtolóanyag hő és nyomás
hatására térhálósodó műgyantából és mechanikai szilárdság növelésére vázanyagokból (faliszt,
textilszál, üvegszál stb.) áll.
Extrudálás: folyamatos alaksajtolás, amely során formázó (profilozó) szerszámon vég nélküli termék
alakjában nyomják át a műanyagot. A sajtolóerőt a csigaházban forgó csigával és a kívánt formának
megfelelő szerszámmal hozzák létre.
Fröccsöntés: a hőre lágyuló műanyagok egyik legjellemzőbb feldolgozási művelete. A műanyagot
melegítéssel megömlesztik, majd az ömledéket a kívánt tárgy alakjának megfelelően elkészített hideg
negatív alak másába nyomják. Az ömledék felveszi a szerszám üregének alakját, lehűlve megszilárdul.
Kalanderezés alatt a képlékeny anyag fűtött hengerek közötti alakítását értjük. Elsősorban PVC-ből
készült fóliák gyártására használják.
Szálképzés célja textilipari felhasználásra alkalmas polimerszálak előállítása. Többféle eljárás ismert.
Használnak egyéb feldolgozási műveleteket is, úgy mint öntés, mélyhúzás, vákuumformázás, fúvás
stb.
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