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Petrolkémiai üzemek a MPK-ban



Olefingyártás helye a vegyipariparban

Petrochemical flowchart

Bemutatófilm

Etilén fogyasztás (2009) Propilén fogyasztás (2009)
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Petrochemical plant

Refinery

Plastic 
Producers

Polymer units
LDPE
HDPE

PP

Steam 
crackers

MOL GROUP 
Downstream,

Refining Olefins

Polyolefins

Ethylene salesNaphta, LPG, 
Gasoil, 

Propylene

MOL GROUP POLYMERS

pygas, H2,
i-butene

Current annual feedstock transfer of 1.9 Mt from Refining to 
Petrochemicals…

… and 450 kt from Petrochemicals to Refining

The crude supply of MOL Refineries is ensured by pipelines from 
Russia and from Adriatic see as alternative.

Raw materials processed 
in 2014: 1,922 ktons

Naphtha:  1494 kt

LPG:  360 kt

Gasoil:  68 kt

Polymer sales in 2014:
944 ktons

LDPE:  160 kt

HDPE + low polymer:  346 kt

PP: 438 kt

Leading supplier domestic (HU,SK) polyolefin 
markets

Strong market position in CEE

Niche position in Western Europe

SCM coordinated optimization, fully 
integrated   with refining
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PETROCHEMICAL VALUE CHAIN



PRODUCT LINE 

M
P

C
, T

is
za

ú
jv

ár
o

s 
 s

it
e

Sl
o

vn
af

t,
 B

ra
ti

sl
av

a 
si

te

MPC
Steam 

Cracker 2
290 ktpa

Linde
2004

Slovnaft
Steam 

Cracker
220 ktpa

ABB 
Lummus

1975

MPC
Steam 

Cracker 1
370 ktpa

Linde
1975

MPC
LDPE 2
65 ktpa

BASF
1991

MPC BDE
130 ktpa

2015

MPC
HDPE 2

220 ktpa
Mitsui
2004

MPC
HDPE 1

200 ktpa
Philips
1986

MPC
PP 4

180 ktpa
Himont

1999

MPC
PP 3

100 ktpa
Himont

1989

POLYETHYLENE (LD/HD)

LDPE 2
40 ktpa

ICI
1976

LDPE 3
90 ktpa

CDF
1977

PP-3
255 ktpa

Dow
2005

POLYPROPYLENEOLEFINS

R
 E

 F
 I 

N
 E

 R
 I 

E 
S

Ethylene 
sales ethylene

propylene

n
ap

h
th

a
ga

so
il

LP
G

n
ap

h
th

a
ga

so
il

LP
G

p
ro

p
yl

en
e

propylene

ethylene

by-products

by-products

LDPE 4
220 ktpa

Basell
2015

Crude C4
Butadiene sales

6



Vízgőzős pirolízis technológiai mérföldkövei



Olefin gyártás elve

Fő termékek: 2 és 3 szénatomos olefin termékek

Alapanyagok:

• Chemical naphtha, 

• LPG

• Atmospheric gasoil

Különböző  

lánchosszúságú és 

különféle tulajdonságú 

szerves molekulák, 

szénhidrogének keveréke

Kémiai 

átalakítás

❑ A szénhidrogén keveréket magas hőfokra melegítik egy kemence 
belsejében futó csőkígyóban vízgőz jelenlétében. Ezen a hőfokon a 
hosszú szénláncú molekulák termikusan tördelődnek

❑ Etánra elsődlegesen a dehidrogéneződési reakció érvényes
❑ Egyéb szabadgyök képződéses reakciók is előfordulnak amelyek 

eredményeként képződik: 
✓ Hidrogén, metán, etilén, propilén, butadién…stb.
✓ A folyamatos dehidrogéneződés miatt képződik továbbá 

acetilének, aromások, koksz
❑ A reakció endoterm és kevesebb mint 1 sec. tartózkodási időt igényel

Kémia kötési energiák [kJ/mol]: 
C – H  → 413 
C – C → 347
C = C → 614



Pirolízis során lejátszódó kémiai reakciók

Láncindítás: C-H vagy C-C kötéshasadás

C2H6→CH3∙+CH3∙

Láncátadás:

CH3∙+C2H6→CH4+C2H5∙

C2H5∙→C2H4+H∙

H∙+C2H6→H2+C2H5 ∙

Lánczárás: gyökök rekombinálódnak

H∙+H∙→H2

CH3∙+ C2H5∙→C3H8

Molekuláris reakciók:

C2H4+C4H6→C6H6

Kb. 3000 féle reakció játszódik le az 
alapanyagtól függően.

Bonyolult az elemzés mert: 

A rendszer viselkedésének tanulmányozásához 
mindegyik reakciót és ezen  reakciók 
sebességét, a mérleg-egyenleteket és a 
reakcióelegy áramlását felírjuk valamit 
figyelembe vesszük a csőfal fémek katalitikus 
hatását.   

SPYRO® szimulációs 
szoftver 

Elsődleges reakciók: 
hosszabb telített C-láncok tördelődése C – C
kötés között, telítetlen vegyületek képződése 
közben. 
Másodlagos reakciók:
Koksz, és CO2 képződés
Egyéb reakciók: pl. kondenzációs reakciók, 
amelyek aromások képződéséhez vezetnek 

A hőbontási reakciók egyensúlyi reakciók –az 
optimális egyensúlyi feltételek betartásához 
igen pontos tervezés szükséges (geometria, 
T,P,gőz)



VEB és a Pirogáz kromatogrammja

C4 – C5 N-hexán Benzol  c-hexán
N-heptán Toluol      n-oktán

Hosszú C-láncú i-paraffinok és 
naftének

Nonán

Metil-ciklohexán

metán  etán   etilén propán    propilén   bután   

Izo-butilén

m-acetilén

acetilén

Egyéb C6

n-hex.

Benzol        Toluol

P
iro

lízis

Egyéb C7



Input és output az olefingyártásban

Ethane (repir.)

Prophane (repir.)

C4/C5 (repir.)

Naphta

AGO

LPG 
(propane, 

butane)

Olefin 
gyár

Methane (fuel system)

Steam

Electricity

Nat. gas

TIFO

Propylene

Quench oil CTC

Poliethylene prod.

BT fraction

C8 fract.

C9+ fract.
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Etilén útja a végtermékekig



Alapanyag hatása a termékszerkezetre



Az etán- és vegyipari benzin bázisú olefingyárak
összehasonlítása



Etilén kihozatal a n-paraffin tartalom függvényében
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Paraffinok a legjobb alapanyagok. 

Hatékonysági sorrend: 

N-paraffin > Iso-paraffin > Naftének > Aromások

Az alacsonyabb C-atomszám magasabb etilén kihozatalt 
eredményez

A pirolízis körülményei hatással vannak a monomer 
kihozatalra (Lásd köv.dia)

Összes N-paraffin = min.27 %
Összes paraffin = min.63 %
Naftének = max.27 %
Aromások = max. 12 %

MPC specifikáció

Monomer kihozatalra ható tényezők



Tartózkodási idő 0,1 – 0,5 sec

❑ Rövid tartózkodási idő az elsődleges reakcióknak kedvez, így több olefin képződik
❑ A hosszú tartózkodási idő a másodlagos reakcióknak kedvez, az olefinek megsemmisülnek

Nyomás 2 – 3 bar

❑ Magas nyomás a másodlagos reakcióknak kedvez
❑ Alacsony nyomás az elsődleges reakcióknak kedvez

Gőzbetáp mennyiség hatása 0,3 – 0,8 kg/kg

❑ Csökkenti a szénhidrogének parciális nyomását
❑ Visszaszorítja a másodlagos reakciókat
❑ Megelőzi a túlzott mértékű kokszosodást (végbemegy a C parciális oxidációja és a víz 

redukciója: C + H2O = CO + H2)
❑ Nehezebb alapanyagnak több gőz szükséges

Hőmérséklet 800 – 850 °C

❑ Magasabb hőmérséklet az alacsonyabb C-atomszámú olefinek képződésének kedvez, míg 
alacsony hőmérsékleten az oligomerizáció lép előtérbe, ekkor csökken az olefin kihozatal.

❑ Gyors hőfok emelkedés az etilén, propilén képződésnek kedvez
❑ Nehezebb alapanyag, alacsonyabb hőfokot igényel, mert koksz képződés lehet

Pirolízis körülményeinek hatása 
az olefin kihozatalra



Energia igény

Az olefin gyártás nagyon energia intenzív folyamat, a 

gazdaságosság az energia áraktól és az energiaintegrációtól 

függ.

1 kg etilén 

előállításának energia 

igénye különböző 

alapanyagokból
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Future improvement: Energy-saving opportunities



Az olefin gyártás technológiai blokksémája



A pirolízis jellemzői
A hőbontás a pirolízis kemencékben megy végbe, amelyekből a reakcióelegy –az 
alapanyagtól függően – 820-870°C-on lép ki. 

A gázolajat alacsonyabb, a gázokat magasabb hőmérsékleten kell bontani. 

Az alapanyaghoz technológiai gőzt, vagy más néven „hígítógőzt” adagolnak a 
kokszképződés mértékének csökkentésére. Ezen a hőfokon ugyanis már lejátszódik a 
szénhidrogének teljes dehidrogéneződése is és a képződő koksz lerakódik a kemence 
csöveinek belső falára. Ez pedig jelentősen lerontja a hőátadást a kemencében.

Pirolizáló kemence részei:  
➢ konvekciós zóna (itt keveredik az alapanyag a gőzzel és a forró füstgázok melegítik 

fel az elegyet a pirolízis kezdetének hőmérsékletéig) 
➢ radiációs zóna (itt játszódnak le a hőbontási és más reakciók és keletkeznek a 

céltermékek és az ikertermékek is) 
➢ gázhűtés-gőzfejlesztés (a forró bontott gázokat itt hűtik le és a hőjükkel gőzt 

fejlesztenek a turbó-kompresszorok meghajtásához) 
➢ tüzelő berendezések (ezek a kemence falába és padozatába elhelyezett gázégők, 

amik a radiációs zónában felfűtik a reakció-elegyet) 



A hozamszerkezetek változása a kilépő hőmérséklet 
függvényében az üzemelési tartományban

Temp. °C



A pirolízis bontókemence

Előmelegítés, 
elpárologtatás, 
túlhevítés

Kemence belső: hőálló 
beton, tégla és 
kerámiaszálas 
paplanokkal szigetelt

Tüzelőanyag: metán és hidrogén 
valamint vásárolt földgáz

A bontókemencék betáp

előmelegítő, elpárologtató, 

túlhevítő csövei a konvekciós, a

pirolizáló csövei a radiációs 

zónában helyezkednek el. A 

konvekciós zóna a radiációs zóna 

felett, a konvekciós zóna alsó 

csősorának árnyékolása céljából, 

vízszintesen eltolva helyezkedik 

el. A kemencék belső tere a 

hőállósági igénynek megfelelően 

hőálló betonnal, - téglákkal, -

blokkokkal, - kerámiaszálas 

paplanokkal van szigetelve.



Csőelrendezés a radiációs zónában



Termékek és melléktermékek  a radiációs zónában



A pirolízis kemencék látképe



Pirogáz gyorshűtése (kvencselés)

Cél: A forró gázelegy gyors hűtése: 

A pirogázt a nemkívánatos további reakciók 
(másodlagos reakciók) befagyasztása céljából 
gyorsan le kell hűteni, amit első lépésben a 
gázhűtő-gőzfejlesztő részhez tartozó 
kvencshűtők (kvencskazánok) végeznek el, 
miközben nagynyomású telített gőz 
termelődik. Ezek a hűtőkcsőköteges
hőcserélők, amelyekben a gázok a csövekben 
áramlik, a gőz pedig a köpenytérben fejlődik 
nagynyomású, ionmentes kazántápvízből. 
A pirogáz hőfoka a kvencshűtők tisztaságától 
függően 350-600 °C-ra áll be, majd a 
hőmérsékletet a kemencénkénti direkt 
kvencsolaj (a bontássorán képződő, 
aromásokat tartalmazó kátrányszerű olaj) 
befecskendezéssel ~180 °C-ra kell beállítani. 

Ezután egy gyűjtővezetéken (ahol az összes 
kemence bontott gázai összegyűlnek)keresztül 

Kvencsolaj az 
olajos 
mosóból

180°C



Olajos mosás

Vizes 
mosóba

Nyers 
pirobenzin

A gáz az oszlop alján lép be, és a kaszkád és 
buboréksapkás tányérokon ellenáramban 
kvencsolajjal és pirobenzinnel tovább hűtik.

Az oszlop alján összegyűlt kvencsolajat szivattyú szállítja és 
cirkuláltatja. Az olajat előbb szűrőn áramoltatják át a 
kokszrészecskék eltávolítására. Ezt követően a 165- 175°C-
os olajat egy hűtőrendszer 120°C- ra hűti.

Az olajos mosóoszlopban leválnak a nehéz 
szénhidrogének, melyek a kvencsolajjal együtt 
az oszlop fenék részében gyűlnek össze, 
ahonnan állandó szinttartás mellett 3 felé 
hasznosítódik: 
1.) Koromgyártás alapanyag
2.) Fűtőolaj (tüzelésre)
3.) Kvencsolaj a pirogázhoz (hűtésre)

Az olajos mosóból fejtermékként kilépő kb. 
100oC-os pirogáz - vízgőz keverék két vezetéken 
keresztül jut a T1501 kaszkád tányéros vizes 
mosóoszlopba

Tfenék kb 165°C

120°C



Vizes mosás

pirogáz az olajos 
mosóból

nyers pirobenzin
az olajos mosóba

Az olajos mosóból fejtermékként kilépő kb. 100oC-
os pirogáz - vízgőz keverék két vezetéken keresztül 
jut a kaszkád tányéros vizes mosóoszlopba, ahol 
vizes mosással hűtik le kb. 35oC-ra

A pirogáz H2S-t tartalmaz + víz → korrozióveszély !
Ezért NH3 adagolás történik

A pirogáz visszahűtésével együtt az oszlopban 
lekondenzál a pirogázban lévő benzin komponensek 
egy része, és a technológiai gőz legnagyobb része. A 
fennmaradó gáz (35°C/ 1,2 bar) az oszlop tetejéről a 
Gázszétválasztó Üzembe kerül.

Tfenék kb 80°C

Tfej kb. 30°C

Benzin –víz 
keverék

Direkt mosóvíz 
hűtés céljából

3 fázisú 
szeparátor 

A vizes mosótoronyból távozó folyadék egy 
szeparátorban szétválik szénhidrogén és vizes 
fázisra. A szeparátorból kilépő víz egy részét 
hőelvonás után visszavezetik a vizes 
mosótoronyba, másik részét pedig a 
szénhidrogének kihajtása után a hígító gőz 
előállításához használják fel.



Potenciális ZH kérdések
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T= 830°C

P= 2 bar

t= < 1 sec

gőz = 0,5 kg/kg

T= 650°C

P= 10 bar

t= < 1 sec

gőz = 5 kg/kg

T= 1000°C

P= 0,3 bar

t= 10 sec

gőz = 0,5 kg/kg

T= 830°C

P= 200 bar

t= < 1 min

gőz = 0,1 kg/kg

T= 830°C

P= 2 bar

t=  1 min

gőz = 10 kg/kg

A.

E.D.

C.B.

Potenciális ZH kérdések



Poliolefinek gyártás technológiája –

Polimer termékek
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A világ műanyagtermelése

Polyolefinek: 57 % !

• Olcsón előállítható
• Nagyon ellenállóak
• Alacsony sűrűség – kicsi súly
• Könnyen alakíthatóak
• Nehezen deformálhatóak

Millió tonna

Előrejelzés

Több mint a fele az összes 
műanyagnak 2000 óta 

termelődött

Felhasználási terület szerinti megoszlás

Műanyagok népszerűsége a világon



Mi az a műanyag ?

• Olyan nagy molekulatömegű 
szerves  makromolekulák, amelyek 
gyakran tartalmaznak egyéb 
anyagokat, additíveket mint pl. 
töltőanyagok, stabilizátorok…



Műanyagok csoportosítása

1.) Az előállítás alapanyaga szerint:
• Természetes alapú műanyagok: A természetben található makromolekulák 

átalakításával állíthatók elő

• Mesterséges alapú műanyagok: Kis molekulatömegű anyagokból -
monomerekből -, szintetikus úton készülnek

Poliolefinek !



Csoportosításuk

2.) A feldolgozás szempontja szerint
• Termoplasztikus (hőre lágyuló) műanyagok, amelyek 

meghatározott hőmérséklet felett hajlékonnyá, formázhatóvá 
válnak, lehűtés után pedig szilárd állapotot vesznek fel. 
Feldolgozásuk egyszerű fizikai műveletekkel történik.

• Termoreaktív (hőre keményedő) műanyagok irreverzibilisen 
keményedő anyagok ahol a polimerizáció a feldolgozással és 
alakítással egyidőben megy végbe, magas hőmérséklet 
(általában 200°C fölött) vagy besugárzás hatására. A kész 
műanyag hőre nem lágyul, hanem előbb megkeményedik, majd 
alkotórészeire bomlik. (pl. poliészterek, poliuretán, vulkanizált 
gumi)

Poliolefinek !





Poliolefinek szerkezete

Nem egységes hosszúságú molekulák halmaza, ezért a 
moltömeg csak átlagosan számolható (átlagos polimerizációs 
fok, átlagos moltömeg)

38

Átlagos moltömeg

Átlagos pol.fok

Monomer móltömege
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Poliolefinek családja

• Polyethylene – PE
A megkülönböztetés alapja a szilárd állapotban mért sűrűség

• LDPE

• HDPE/MDPE 

• LLDPE

• Polypropylene – PP
A megkülönböztetés alapja a polimer lánc összetétele

• Homopolimerek

• Random kopolimerek

• Ütésálló kopolimerek



Leggyakoribb polietilén típusok

Property LDPE LLDPE MDPE HDPE

Density , g/cm3 0.915-0.935 0.910-0.935 0.935-0.945 0.945-0.970

Melting point (Tm),
°C

105-115 115-125 125-130 130-135

MFR (2.16kg/190°C), 
g/10min

0.2-200 0.3-50 0.05-10 0.05-100

Molecular Weight
Distribution (MWD)

Medium/Broad Narrow, Bimodal Narrow, Bimodal Narrow, Broad, 
Bimodal

Molecular structure

Chain branching Both, long & short
branches

Many short
branches

Some short branches (Very) few short
branches

Copolymers & 
similars PE´s

EVA, EMA, EEA, EBA, 
EAA, EMAA

VLDPE, ULDPE HMWPE, UHMWPE

High pressure Low pressure polymerisation
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Polipropilén típusok - szerkezetük

Ütésálló kopolimerek

PPPPPPEEEEEPPPPPPPPEEEEPPPPP

Random kopolimerek

PPPPPEPPEPEPPPPPPEPPPEPPPP

Isotactic homopolymer

Atactic homopolymer

Syndiotactic homopolymer

Homopolimerek

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Polimer lánc:  kizárólag propilén egységből áll

Polimer lánc: propilén és 3-5 % etilén 
véletlenszerű elrendezése

Polimer lánc: propilén és 10-30 % etilén 
blokkokat tartalmaz

A metil csoportok térbeli elhelyezkedése a 
polimer lánc azonos oldalára esik - kristályos

A metil csoportok térbeli elhelyezkedése 
rendezetlen – amorf, viaszszerű

A metil csoportok térbeli elhelyezkedése 
alternáló – iparilag nem gyártják



Melt-flow rate (MFR) mérés

Folyási mutatószám mérés:

1,05 mm átmérőjű 8 mm hosszúságú kapillárison 
adott hőfokon és adott terhelő súly hatására 10 
perc alatt átfolyt polimer ömledék tömege 
gramm-ban. 

Hőfok: 190°C vagy 230°C
Súly: 2,16 kg – 5,00 kg – 21,6 kg
Szabvány: ISO 1133
Mértékegysége: ….g/10 perc [190°C/2,16]



Hagyományos MFR - mérésMFR mérő készülék felépítése
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Polimerek sűrűségmérése

Szabvány: ISO 1183 – 2

Gradiens oszlopos módszer  

Hőmérséklet: 23°C
Izopropanol – deszt. víz elegy a gradiens csőben
Kalibráció: ismert sűrűségű üveggolyókkal
Pontosság: 0,0001 g/cm3
Mérési idő: 15 perc

Számos módszer ismert: 
- Immerziós technika
- Piknométeres módszer
- Titrálásos mérés

time



Legfontosabb katalizátorok

• Króm katalizátor – kizárólag HDPE gyártásra
• Szilika hordozós hatvegyértékű Cr

• Használat előtt magas hőfokon aktiválni szükséges

• Kokatalizátor nem szükséges

• Közepes és szélesebb móltömegeloszlású termékekre

• Ziegler(-Natta) – HDPE és PP gyártásra
• MgCl2 hordozós TiCl4
• Fém-alkil vegyület mint kokatalizátor (TEAL, DEAC)

• Szűk móltömegeloszlás

• Bimodális termékekre több sorba kapcsolt kaszkád reaktorral → nagyon 
széles móltömegeloszlású termékek

• Metallocene (single site) – HDPE és PP gyártásra
• Legújabb fejlesztésű katalizátorok

• Kokatalizátor MAO

• Nagyon szűk móltömegeloszlás – alacsony VOC tartalom

• 1 reaktorral is lehetséges a bimodális gyártás



LDPE – Tankreaktoros technológia

Initiators

(Peroxides)

Autoclave

reactor

Secondary

compressor

Primary

compressor

280 bar

250 C

HP separator

Wax

separator

0,5 bar

250 C

  

LP separator

Extruder

Ethylene

Oil

separator

250 bar

1400 bar

170 C

240 C

280 C

Bagging

Bulk loading

Degassing
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LDPE – Csőreaktoros technológia
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Modifier

Fresh Ethylene

Purge

Initiator

(Oxygen)

Primary

Compressor

Secondary

Compressor

Preheater

Precooler

Reaction 

Zone I

Reaction 

Zone II

HP Separator

LP Separator

Extruder

HP Recycle
LP Recycle

280 bar

250 C

0,5 bar

250 C

2400-2900 bar

180-310 C

250 bar

Bagging

Bulk loading

Degassing

200°C

A reakcióhő elvonása a 
köpenyben forró vízzel 
történik.

A precíz T tartás érdekében 
hideg 35°C-os gázzal keverik.

A reaktorok nyomásán és 
hőmérsékletén a reakcióelegy 
homogén fázist képez, mivel a gáz és 
a polimer kölcsönösen oldódik 
egymásban. A szétválasztáshoz a 
nyomás csökkentése szükséges, ami 
kick-szelepen keresztül következik 
be. Az expanzió során hőmérséklet 
emelkedés lép fel, ezért a 
reakcióelegyet hűteni kell, hogy a 
nagynyomású szeparátorban a 
polimerömledék minél kevésbé 
degradálódjon.



➢ Different process conditions lead to product with different properties mainly in 

terms of MWD and Long chain branches (LCB)

Autoclave

Tubular
LCB

Comb-like 

microstructure

Tree-like 

microstructure

TUBULAR OR AUTOCLAVE? 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=Reginald+Gibson&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=A7BXq5y6x2IOwM&tbnid=h4Gmeng8Z6k_bM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rsc.org/ScienceAndTechnology/Awards/GibsonFawcettAward/Index.asp&ei=va39U8mSEcmrO-6HgJgL&bvm=bv.74035653,d.d2k&psig=AFQjCNEtjeOXh-RHyVM_4FGKVh8QQ6Gn1g&ust=1409220412188228


A két LDPE technológia összehasonlítása

• Konverzió kb. 20% 

• A polimerizációs hő a reaktánsokkal
kézben tartható

• Hőfok: 150 °C

• Nyomás: 1300-2000 bar

• Nagy kapacitású hiperkompresszor
szükéges

• Iniciátor: szerves peroxid

• Speciálisabb kopolimerek pl. akár 
40%-os LD/EVA 

• Kisebb reaktor kapacitások max.
150 kt/y

• Szélesebb MwD
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Tankreaktor Csőreaktor

• Konverzió kb. 40% 

• A polimerizációs hő hűtőközeggel 
távolítható el

• Hőfok: 300 - 350 °C

• Nyomás: 2500-3200 bar

• Alacsonyabb kapacitású 
hiperkompresszor elég

• Iniciátor: oxigén

• Átlátszóbb fóliák, LD/EVA csak kb. 
10 % -ig gyártható.  

• Nagyobb reaktor kapacitások akár
400 kt/y

• Szűkebb MwD



Hurokreaktoros HDPE technológia – Chevron Philips  

• Katalizátor: Cr, ZN, vagy akár metallocene
• Cr katalizátor aktiválása

• Fluidágyas aktiválás
• Hevítés levegővel 600 - 870 °C 4-6 órán keresztül

• Reakció a hurok reaktorban
• 85-105 °C; 42 bar
• 3-6 % ethylene concentration
• Izobután mint oldószer
• Polimerizációs hő eltávolítás köpenyhűtéssel – nagyon jó felület / 

térfogat arány stabil pontos T tartást eredményez
• Hexén-1 komonomer a sűrűség beállítására
• Hidrogén a lánchossz beállítására

• Flash-elés körülmények
• 10 bar; 80 °C

• Kigázosítás
• 85 C; 0,1 bar

Inaktív Cr+3oxid  → aktív Cr+6-oxid



Phillips technológia - polimerizáció
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and Purification

Ethylene
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Compressor
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Tankreaktoros HDPE technológia - Mitsui CX 

• Katalizátor: ZN, vagy esetleg metallocene

• Alacsony reakció hőmérséklet és nyomás
• 6-8 bar, 70-90 °C

• Polimerizáció hő eltávolítás kritikus
• fejkondenzátor

• zagyhűtők

• Reaktor köpenyhűtés

• Bimodális termék előállítás
• Eltérő móltömegű polimer gyártása az 1-es és 2-es reaktorban

• Komonomer beépítése csak a nagy móltömegű láncba

• Oldószer (hexán) és a polimer szétválasztása centrifugával

• Oldószer tisztítás és low-polymer elválasztás

• Komonomer: butén-1, propilén



53

Etilén tisztító

Butén-1

tisztító

Katalizátor

adagoló

1. reaktor

2. reaktor

Flash tartály

Centrifuga

Anyalúg

tartály

Forgódobos

szárító

Hexán visszanyerő

és tisztító rendszer

Katalizátor

Kokatalizátor

Etilén

Butén-1

Hexán

Polimer viasz

Termék porsilóba

Kompresszor

Mitsui -CX technológia - polimerizáció

Gázbuborékok 
eltávolítása a zagyból

A nedvesség tartalom 
még 30 % !



Polipropilene technológia - Spheripol

Process step Temperature, C Pressure, bar

Catalyst activation 10 40

Prepolymerization 20 35

Polymerization - loop reactor 70 34

High pressure separation 90 18

Polymerization - gas phase 
reactor

75-80 10-14

Steaming 105 0,2

Drying 90 0,1



Spheripol technológia - Polimerizáció
Catalyst

Donor

TEAL

Propylene

Hydrogen

S

SC

S

Nitrogen

PP Powder

to Extrusion

Hydrogen

Precontacting

Prepoly Reactor

Ethylene

Loop Reactor

Flash Line

HP Flash Separator

LP Separator

Steamer

Dryer

Propylene Recovery

and Purification

Copoly Reactor

Slurry Pump

Gas blower



Képrejtvény

Köszönöm a 
figyelmet !


