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Bevezetés
Az automatizált reaktorok alkalmazása az iparban már mindennaposnak számít, mert a gyártási
műveletek biztonságát és a termékek konzisztens minőségét automatizált rendszerekkel lehet
leghatékonyabban garantálni. A szakirodalmi összeállításban ezek jellemzőit, múltját és
fejlődésének tendenciáit kívántuk összefoglalni. Ennek szerkesztése során kitűnt, hogy a magas
szinten automatizált szakaszos és félfolytonos reaktorok lehetőségei, pl. a gyógyszergyártásban,
nincsenek kellőképpen kihasználva, mert a fejlesztést még új technológiák kidolgozása esetében
is főként a hagyományos laboratóriumi módszerekkel és eszközökkel végzik.
A

gazdaságosabb

termelés

akadálya

a

laboratóriumi,

számítógéppel

szabályozott

modellberendezések és az ezekhez kapcsolódó szaktudás hiánya. E berendezések alkalmazása
döntő szerepet játszhat a környezetkímélő technológiák kidolgozásában, amely a fokozódó
környezeti terhelés miatt napjainkban a vegyipar központi kérésévé válik. Különösen fontosak az
olyan eljárások, amelyekkel a toxikus, vagy nem regenerálható vegyi anyagok, oldószerek
használata kiküszöbölhető, illetve a reakció során fejlődő ártalmas anyagok emissziójának
csökkentése érhető el.
A felületmódosító eljárásokat szintén környezetbarát, anyagtakarékos eljárásnak tekintik, mert a
felület

módosításakor

anyagmennyiséggel

vagy

merőben

felületi
új

bevonat

tulajdonságok

létrehozásakor
hozhatók

igen
létre.

kis
A

hozzáadott
felület-

és

határfelületmódosítást, illetve az ahhoz szükséges anyagok előállítását szintén szabályozott
körülmények között kell megvalósítani.
A disszertáció célja az volt, hogy a tanszéken kifejlesztett reaktorkalorimétert a
folyamatirányítás által nyújtott előnyök kihasználásával alkalmassá tegyük a szerves kémiai
technológiák korszerű gyakorlati oktatására, gyógyszeripari intermedierek és műanyagipari
adalékanyagok szintéziseinek kidolgozására, valamint folyamatirányítással megvalósuló ipari
léptékű gyártási eljárások laboratóriumi modellezésére és fejlesztésére. Szintén fontos cél volt az
előállított adalékok alkalmazása polimer rendszerek módosítására.
A célok megvalósítása érdekében olyan számítógéppel irányított reaktor kifejlesztésére volt
szükség, amely egyesíti a reakciókaloriméterek és az ipari folyamatirányított rendszerek kedvező
jellemzőit. A szakirodalomban javasolt műveleti szintű szabályozási elv továbbfejlesztésével
vegyipari alapfolyamat szintű programrészek kialakításával, a vegyipari reakciók irányításának
általánosabbá tételéhez kívántunk hozzájárulni. A számítógépes folyamatirányításnak ez a
megoldása jól illeszkedik a szerves kémiai technológiák gyakorlati oktatásának hagyományához.
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A gyógyszeripari intermedierek és műanyagipari adalékok reaktorkaloriméterben végrehajtott
szintézise során a következőkre törekedtünk:
•

a toxikus és nem regenerálható oldószerek kiváltásával, oldószermentes eljárások
kidolgozásával, a megsemmisítendő melléktermékek, a regenerálásra szoruló reaktánsok, ill.
a

reagens

bomlásából

származó

toxikus

gázok

emissziójának

csökkentésével

környezetvédelmi előnyöket kívántunk elérni,
•

a technológiák gazdaságosságát javító megoldásokat, pl. méretnövelésre alkalmas
technológiák kialakításával, az optimális reakciókörülmények meghatározásával, hőtani és
kinetikai jellemzők megállapításával igyekeztünk megvalósítani,

•

a reagens felhalmozódását befolyásoló paraméterek és az exoterm részfolyamatok
entalpiaváltozásainak meghatározásával, valamint az üzemi készülékekre vonatkozó hőtani
szimulációs számításokkal a reakciók biztonságos megvalósítását kívántuk elősegíteni.

A gyógyszeripari intermedierek előállítására kidolgozott technológiai fejlesztések során számos
esetben ipari méretű reaktorban végzett kísérletekre is szükség volt. A műanyagipari adalékok
előállítása konkrét polimertechnológiai célokhoz kapcsolódott. A töltő-, erősítő- és égésgátló
anyagokat a szintetizált termékekkel felületkezelve a mechanikai tulajdonságok és a
transzportfolyamatok hatékony befolyásolását kívántuk elérni.
A szakirodalmi összeállításban hivatkozott közlemények felsorolása arab számokkal jelölve a
disszertáció végén található. A kísérleti munka eredményeinek összeállítása az eddig megjelent
saját publikációkon alapul, ezekre a hivatkozás római számokkal történik.
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Szakirodalmi áttekintés

1. Szakirodalmi áttekintés
1.1 Szerves kémiai technológiák folyamatirányításának sajátosságai
Az iparban a közelmúltban kiemelkedően fontos feladattá vált a termékminőség és
reprodukálhatóság javítása, a munkabiztonság növelése és mindezek érdekében a szabályozó
berendezések fejlesztése. Ez a vegyipar műveleteit is jelentősen átalakította: a hagyományos
mérés- és szabályozástechnikából a sokkal hatékonyabb és integrálhatóbb automatizálástechnológia fejlődött ki [1]. A gyártó üzemek ugyanakkor az előállítási költségek csökkentését és
a profit növelését tűzik ki célul, így a szabályozási feladatok megoldása csak hatékonyan
kialakított számítógéppel folyamatirányított rendszerek segítségével lehetséges.
A folyamatirányított rendszerek viszonylag egyszerűen valósíthatók meg folytonos technológiák
esetében, ahol egyenletes anyagáramlás mellett a reakciókra jellemző intenzív paraméterek (pl.
koncentráció, hőmérséklet) az időtől függetlenek, s ezért szabályozásuk az előre meghatározott
stacioner állapot fenntartását jelenti. Számos iparágban azonban, különösen a gyógyszeriparban,
a segédanyag-gyártásban, műanyagiparban, textiliparban, a rugalmas termékváltás igénye
gyakran megköveteli a szakaszos és félfolytonos gyártástechnológiát.
A szakaszos és félfolytonos (a továbbiakban: szakaszos) technológiák ciklikus működésűek, s az
intenzív tulajdonságok az idő szerint változnak. Folyamatirányításuk ezért az előbbitől eltérő
stratégiát, idő és állapotfüggő sorrendi (szekvenciális) vezérlést igényel [2].
A finomkémiai és gyógyszeriparban elsődlegesen a keverővel ellátott tankreaktor használata
terjedt el, amely a gyakran változó termékeket előállító üzemekben szintézisek végrehajtására
ciklikus és folytonos technológiákban egyaránt alkalmas [3]. A nagy értékű termékek döntő
hányadát szakaszos technológiával állítják elő. A termékminőség javítása, a kitermelés növelése,
és a környezetszennyező és megsemmisítendő melléktermékek mennyiségének csökkentése az
ilyen folyamatok automatizálása mellett szól [4].
A szakaszos folyamatok automatizálásának első lépései a 60-as, 70-es években kezdődtek. Ekkor
még az üzemben fellépő hibákat az operátor az irányítást átvéve manuálisan javította ki, majd
egy előre meghatározott szabályozási állapotban adta át a vezérlést az automatikának [5].
A viszonylag kis volumenű, ill. változó terméket előállító szakaszos technológiák magas szintű
igényes automatizálása csak a közelmúltban kezdett megvalósulni. Korábban ilyen összetett
technológiák irányítására nem volt lehetőség [6]. A szakaszos technológiákban ugyanis a
ciklikus működésből adódóan szabályozási tranziensek napjában többször is felléphetnek,
megfelelő minőségű irányításuk döntően befolyásolhatja a termék minőségét. Egy szakaszos
technológia több időt tölt el tranziensben, mint kvázistacioner állapotban. A szakaszos
technológia műveletei során a rendszer állapota jelentősen megváltozik, így a szabályozás
munkapontja is változik. A kémiai reakciók akár nagyságrendekkel is megváltoztathatják a
szabályozó optimális beállításának az értékét. A szakaszos rendszer időbeni viselkedése,
dinamikai tulajdonságai is állandóan változnak, pl. a reaktorban levő anyag mennyisége a
komponensadagolás során növekszik, desztilláció során fogy. Egy félig töltött autoklávhoz
egészen más szabályozó-beállítások szükségesek, mint egy teljesen feltöltötthöz. Ezek az
igények elsősorban a megváltozott körülményekhez alkalmazkodni képes önhangoló, illetve
adaptív szabályozókkal, valamint korszerű szabályozó algoritmusokkal elégíthetők ki. Ilyen
algoritmusok a szakaszos technológiáknál nélkülözhetetlenek, nélkülük az egyszerűbb
problémák sem oldhatók meg. Mivel a szakaszosan gyártott termék gyakori jellemzője a kis
volumenű gyártás, a bonyolult és emiatt költséges irányítástechnikai megoldásokat még a nagy
értékű termékek is ritkán viselik el [7].
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Az ipari gyakorlat fejlődése

Míg a 60-as években a vegyészmérnöki folyamatok automatizálásával csak a hatékonyságot
kívánták növelni, addig napjainkban a feladat sokkal átfogóbbá és komplexebbé vált. Nem csak
az adott folyamatot, hanem az egész gyár működését optimalizálni kell. A folyamat
hatékonysága mellett a reprodukálhatóság növelése is meghatározó tényezővé vált. A modern
automatizált rendszerekkel minőségbiztosítási feladatokat, folyamatoptimalizálást, szimulációkat
kell megvalósítani. További fontos igény az egyszerű hozzáférhetőség és a biztonságos
üzemeltethetőség [8].
A fejlesztés során felismerték, hogy az alkalmazott folyamatirányító berendezések rugalmassága
termékváltás esetén nem megfelelő, csaknem minden termék vagy termékváltozat saját egyedi
programot igényel. A termékspecifikus programok tervezése és fejlesztése viszont drága,
időigényes. Nyilvánvalóvá vált, hogy olyan rendszerekre van szükség, amelyben lehetőség van
arra, hogy a gyári szakemberek saját maguk fejlesszenek termékspecifikus programokat, és a
szükséges módosításokat is ők végezhessék. Ez a gyártási rendszer egymással kapcsolatban levő
berendezések hierarchikus szintjeiben valósul meg [13].
Az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett az igény a szakaszos folyamatok
szabályozásának szabványosítására. Több csoport haladt ebbe az irányba: a NAMUR, az ISA
SP88, az European Batch Committee. A szabványosítás igényét különböző iparágak
(élelmiszeripar, gyógyszeripar, szerves vegyipar, agrokémiai és polimerkémiai ipar) növekedése
váltotta ki [9]. Ezek a szabványok hozzásegítik a cégeket az FDA (Food and Drog
Administration) elvárások teljesítéséhez is [10]. Különösen fontos a technológiai folyamatoknak
a szigorú minőségi követelményeknek megfelelő, magas szintű szabályozása a
gyógyszeriparban. Ezért a hagyományos mérnöki megközelítést a szabványokban leírt üzemi,
receptúra, készülék, eljárás és szabályozási modellekkel kell ötvözni [11].
Az ipari folyamatok szabványosítására Németország, Hollandia, Svájc nagy vegyi gyárai
közösen alapították a NAMUR (Normenarbeitsgemeinschaft Mess und Regeltechnik in der
Chemishen Industrie) szervezetet. Ez a szervezet vállalta a szakaszos folyamatokra vonatkozó
alapvető irányelvek kidolgozását.
Ezt követően az Amerikai Egyesült Államokban létrejött az SP88 (Standard and Practice 88
Committee) szervezete, amely a NAMUR elvek felhasználásával a szakaszos folyamatok
automatizálásának szabványosítását tűzte ki céljául [12]. Az SP88 ajánlásai nem csak a
multinacionális gyártóknak, hanem a kis felhasználóknak is fontosak [13,14]. A szervezet a
szakaszos folyamatok négy fontos problémájával foglalkozik: terminológia, általános modellek,
kommunikáció, szabályozási nyelv [15-17]. Egy sokat vitatott és sok félreértésre okot adó
probléma volt pl. az egyes elnevezések definíciója. Ilyen elnevezések, pl. a Phases, Steps, Units,
Unit Operation, Batch Production Models, amelynek értelmezése még ma sem teljesen egységes.
Az SP88 előírásai előtt általában minden gyár más terminológiát használt [13].
A NAMUR ajánlások szerint kívánatos, hogy egy szabályozási receptúra a legáltalánosabban
használható legyen [13].
Az 1. ábrán látható receptúra koncepció egy termékgyártási eljárást mutat, amelynek
segítségével a laboratóriumban kifejlesztett és kísérleti üzemben ellenőrzött módszert minimális
idő alatt ipari gyártásban is alkalmazzák. A receptúra nem kötődik helyhez, és ugyanaz az
eljárás, akár a világ bármely pontján elhelyezkedő, eltérő típusú berendezésekben is könnyen
megvalósítható [12].
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Fejléc
Készülék-igény
Eljárás
Formula
Általános
Berendezésfüggetlen

Általános receptúra
(Basic Recipe)
Helyspecifikus információ
Alapreceptúra
(Master Recipe)
Berendezésspecifikus információk
Szabályozási receptúra
(Control Recipe)
Batch azonosító, sarzsméret
Működés közben létrejövő
kezelői vagy a rendszer által
létrehozott információk

Gyártási receptúra
Specifikus

(Working Recipe)

1. ábra
Receptúra típusok [15]
Egy folyamatirányítás megvalósítására alkalmazható receptúra főbb részei a következők [13]:
A Receptúra modul (Control Part): az egymást követő szabályozási fázisok, végrehajtási
feltételek, output parancsok szekvencialáncok formájában vannak rögzítve, pl. a normál
működés szekvencialánca, a rendkívüli események kezelésének szekvencialánca, stb.
A Szabályozási fázis (Control Phase): szabályozási lépésekből kombinált művelet, amely lehet
termék vagy folyamatspecifikus.
A Szabályozási lépés (Control Step), egy szekvencialánc legkisebb működési egysége. Egy
vagy több szabályozási instrukciót tartalmaz. Akkor aktiválódik, amikor az előírt folyamatfeltételek teljesülnek.
A Szabályozási utasítás (Control Instruction): a szabályozási lépés legkisebb független egysége,
s meghatározza egy beavatkozó eszköz működését, vagy egy analóg szabályozókört kezel (pl.
egy szelep nyitását-zárását).
A Paraméter rész (Parameter part): változó paramétereket tartalmaz, pl. a szükséges anyagok,
folyamatváltozók, alapjelek, időtartamok.
A Kommunikációs rész (Communication Part): információt szolgáltat a rendkívüli
körülményekről, jelzi a fázisok végét, mutatja a fázis jelenlegi állapotát.
A rendszer paramétereinek használat közben is módosíthatónak kell lenni, anélkül, hogy
magában az irányító programban módosítást kellene végezni. Az új és a módosított receptúrák
tárolását is meg kell oldani [13].
1995-ben az ISA SP88.01 (Batch Control Part 1) ajánlást szabvánnyá nyilvánították. Ez a rész a
modelleket és a terminológiát határozza meg. A következő rész, az SP88.02, amely még
fejlesztés alatt áll, az adatstruktúrákat definiálja és a kommunikációs módszerekhez ad
irányelveket [18]. A szabvány már több speciális területen is alkalmazásra talált, pl. a
gyógyszerhatóanyag gyártás [19] és a batch modellezés [20].
A NAMUR ajánlásai a szoftver felhasználók és készítők tapasztalatai alapján folyamatosan
változnak [13]. Az előrehaladás elősegítésére a NAMUR egy ideiglenes szervezetet hozott létre
(Process Control Technology of the Chemical and Pharmaceutical Industry Association), amely
2010-ig a folyamat-automatizálás elveit fejleszti tovább [21].

1.1.2

Műveleti szintű szabályozás

A szakaszos technológiákkal foglalkozó NAMUR Bizottság irányelveinek egyik fontos eleme az
alapműveleti koncepció. Ennek lényege, hogy az automatizálandó technológiát alapműveletekre
(Basic Operation, BO) kell bontani, s ezek folyamatirányítási feladatait általánosítva kell
megoldani [12].
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Az egy fázisban lévő összes művelet végrehajtása után a szakaszos folyamat a következő fázisra
lép. Ezeket az előre programozott alapműveleteket egy könyvtárból lehet betölteni, és ismételve
fel lehet használni közvetlenül, vagy kis mértékben módosított formában. Az alapműveletek
közé tartozik pl. az adagolás a keverés a fűtés, a hűtés, a desztillálás, a semlegesítés, stb. Minden
egyes alapműveletnek lehet több változata is. Az alapműveletek függetlenek attól, hogy mi a
termék, mert a gyártások általában hasonló lépésekből tevődnek össze [13].
Az általánosan kidolgozott alapműveletek újabb technológia automatizálásakor ismételten
felhasználhatók. Kellő számú kidolgozott alapművelet birtokában az új folyamat irányítása
paraméterezési és receptúraszerkesztési feladatra egyszerűsödik [6]. Az alapművelet két részre
tagolható, az egyik az algoritmus, amelyet nem kell változtatni a különböző receptúrákban, a
másik a változó rész, amely paramétereket és beállításokat tartalmaz és a receptúrával együtt
változik. Minél nagyobb az alapművelet változó része, annál flexibilisebb, de annál több mérnöki
munkát igényel az alkalmazása. A paraméterek, amelyeket a fázis végrehajtása előtt vagy alatt
kell beállítani:
•
•
•

alapjel a fázis kezdetén és
a fázis végrehajtása alatt,
hangolási beállítások,
riasztási határértékek,

•

a szabályozási módszer (pl. automatikus,
kézi, kaszkád),
műveleti idők,
vészleállítási műveletek,
a fázis végfeltétele, stb. [22].

•
•
•

Példaként, az 1. táblázatban, a Magyarországon kidolgozott Chemiflex rendszer alapművelet
választéka látható.
1. táblázat
Alapműveleti választék a Chemiflex reaktorhoz [23]

Ezt az elvet alkalmazza, pl. a Honeywell szabályozó rendszer is [12], ahol az ajánlott könyvtár
standardizált alapműveleti lépésekből áll. A paraméterek és a berendezés-specifikus értékek
nincsenek rögzítve, ezért a szabványos alaplépések nem kapcsolódnak szorosan egy bizonyos
termékhez vagy folyamathoz, hanem a legtöbb szakaszos folyamatban felhasználhatók [13]. A
receptúra felépítését a gyár szakembere végzi egy tervező konzolon keresztül. Az alapadatok
bevitele után az alapműveleteket szekvencialáncba kapcsolják. Ezt követően a rendszer
engedélyezheti a párhuzamos működést (pl. több anyag egyidejű adagolása). Végül az
alapműveletek paramétereinek kezelői beállítása következik. Az adatokat a számítógép
biztonsági szempontból ellenőrzi [13].

1.1.3

Speciális folyamatirányítási problémák és módszerek, a kémiai tudás
bevitele

A többcélú szakaszos reaktorok szabályozásának összetettségére jellemző, hogy az adott
technológia által igényelt hőmérséklet gyors és pontos beállítása is nehéz feladat, mert a
különböző gyártások között, sőt egy gyártáson belül is megváltoznak a rektorban levő anyag
fizikai jellemzői: az anyagmennyiség, a hőkapacitás, a hőátbocsátási tényező, stb. A
hagyományos szabályozók nem képesek kielégítő módon szabályozni az igényelt működési
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tartományban [24]. A szakaszos reaktorok hőmérsékletszabályozására még jelenleg sincs
univerzális megoldás [25]. A hagyományos szabályozási módszerek (pl. az arányos (P), integráló
(I) differenciáló (D) szabályozást egyesítő PID szabályozó) általában nem adnak megfelelő
eredményt a túllendülések és ingadozások miatt, még akkor sem, ha nincs jelentős hőefektussal
járó kémiai reakció.
A szakaszos kémiai reaktorokban exoterm vagy endoterm kémiai reakciók játszódnak le. A
gyártási programok különböző felfűtési, hőmérséklettartási és lehűtési szakaszokra oszthatók fel.
A hőmérsékletszabályozást rendszerint a köpeny hőmérsékletének változtatásával végzik. Egyes
esetekben a hőmérséklet a készülék nyomásának szabályozásával jól kézbentartható [4].
Westerholt és munkatársai [26] a totálfűtés és totálhűtés kombinálásával gyors és pontos felfűtési
módszert dolgoztak ki. Módszerükkel a másodrendű, holtidős tagnak tekintett rendszer felfűtése
közben meghatározzák azt az időpontot, amikor a fűtést át kell váltani hűtésbe, hogy a
hőmérséklet az előírt értékre túllendülés nélkül álljon be. Az alkalmazáshoz nem szükséges az
időállandók előzetes ismerete, a szabályozó nem vagy alig igényel hangolást. Azonban a
folyamatot állandósult állapotból kell indítani, és a folyamat erősítési tényezőjét is ismerni kell.
Ez az eljárás jól használható gyors előmelegítésre, azonban az adagolást, a reakcióhőt és az
anyagi paraméterek megváltozásának hatását figyelmen kívül hagyja.
A szakaszos kémiai reaktorok leírására már olyan modelleket is kidolgoztak, amelyek kémiai
információt is tartalmaznak. Így pl. a reaktor viselkedésének tanulmányozásához egy gőzzel
fűtött, n-ed rendű, endoterm reakció esetében (a keletkező gőzök kondenzáltatására visszafolyó
hűtőt alkalmazva, tökéletes keveredés mellett, feltételezve, hogy a folyadékfázis térfogata és
termodinamikai tulajdonságai — sűrűség, fajhő — változatlanok és a nem kondenzáló hányad
elenyésző) a reaktor komponens és entalpiamérlege a következő:
dc
= −k ' c n
dt
(1)

B∆H p
∆H n k A '
dTr
=−
kc +
Tg − Tr −
ρc p
dt
Vρc p
Vρc p ,

(

)

(2)

A2
− A 3 , a telített gőz hőmérséklete. B1, A, A1, A2, A3 állandók. A numerikus
A1 − ln P
megoldáshoz differenciálegyenlet-rendszert diszkretizálni kell. Ez alapján a t időpontbeli
állapotokból a hőmérséklet (t+∆t) pontbeli értékre a következőképpen számítható:

ahol Tg' =

T( t + ∆t ) =

1
kA∆t
1+
Vρc p


kA∆t
T( t ) +
V ρc p


 

 B∆H p ∆t ∆Hc( t ) 
A2
1
− A3  −
−
1 −


ρc p  1 + k ' ∆tc( t )n −1  
Vρc p
 A1 − ln P( t )


(3)

Ez az összefüggés jól tükrözi a bemenet (gőznyomás, P) és a kimenet (hőmérséklet, T)
nemlineáris kapcsolatát. A reaktormodell analízise alapján az ilyen működésű rendszerek
erősítési tényezője a folyamat során állandóan változik. A változás több esetben elérheti az egy
nagyságrendet is. Az ilyen erősítési tényező változás ezeknél a rendszereknél megköveteli a
szabályozási rendszer alkalmazkodóképességét, azaz adaptív szabályozási algoritmusokat kell
alkalmaznunk [27]. Az alkalmazható adaptív szabályozási megoldások [28-31] egyik példája
látható a 2.ábrán.
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2. ábra
Az adaptív hőmérsékletszabályozás elvi sémája [27]

A gyógyszeripari technológiák receptúráiban gyakran szerepel olyan művelet, amelyben a
hőmérsékletet a lehető leggyorsabban, túllendülés nélkül kell beállítani. Az ipari gyakorlatban
használt algoritmusok (pl. a BATCH algoritmus [23]) ezt a szabályozási problémát úgy oldják
meg, hogy maximális fűtéssel vagy hűtéssel indultak, és az alapjel elérése előtt néhány fokkal
(amelyet elsősorban tapasztalatból állapítanak meg) elzárják az energia-bevezetést. Várnak egy
bizonyos ideig, majd az alapjel környezetébe került hőmérsékletet a továbbiakban PID
szabályozóval tartják az előírt értékén. Az algoritmusoknak gyenge pontjai a hőmérsékletsáv, a
várakozási idő és a PID szabályozó paramétereinek meghatározása. Ezek a megoldások
készülékspecifikusak, a változó gyártási mennyiséghez nem tudnak alkalmazkodni [32].
Az ilyen szabályozási módszerek hátrányos tulajdonságait Pintér [33] modellszámítások
elvégzésével vizsgálta. Kovács és Nagy [32] a szakaszos üzemű autokláv
hőmérsékletszabályozásának megoldására beépítették szabályozó algoritmusába a készülék
matematikai modelljét. A mintavételezési időpontokban a modellt alapján becsülték azt a
stacioner hőmérsékletértéket, ahová a magára hagyott reaktor belső hőmérséklete beállna. Ha ez
a stacioner hőmérséklet megegyezik a kívánt értékkel, akkor a hőbevezetést vagy hőelvezetést
megszüntetve a reaktor hőmérsékletét exponenciálisan kell felvezetni PID szabályozó
segítségével a technológiában előírt értékre. Ezt az irányítási stratégiát a PCC (PredictorCorrector Control) algoritmus valósítja meg (3. ábra).
w

PID

Reaktor

y

e
Modell bázisú
predikció-korrekció

3. ábra
Modell bázisú PCC szabályozási kör vázlata

Az algoritmus alapja a köpennyel ellátott reaktor vegyészmérnöki modellje, ami a reaktorra, a
köpenyre (k), és a reaktor falára (F) felírt differenciális entalpiamérleget jelenti:
(Vρcp )r dTr = (αA )r (TF − Tk ) + Q v
dt
(4)

(Vρc )

p F

dTF
= (αA )r (Tk − TF ) − (αA )j (TF − Tr )
dt
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(Vρc )

p k

dTk
= B' (ρc p )(Tbe − Tki ) − (αA )k (Tk − TF )
dt
.

(6)

A szabályozási kör működése:
1.
2.
3.
4.

Indulás maximális fűtéssel vagy hűtéssel
Modell identifikáció
Modell predikció a stacioner hőmérsékletre
Exponenciális alapjel generálása és a PID szabályozó behangolása a modell
paramétereiből, ha a stacioner hőmérséklet elérte a technológiai alapjelet
5. Exponenciális alapjelvezetés PID szabályozóval
6. Hőmérséklettartás az előírt alapjelen
Az üzemi méréseket egy 1,25 m3-es, vízzel töltött reaktorban végezték, amelynek során az
alkalmazott szabályozórendszer (CHEMIFLEX) szabályozó modulját PCC algoritmussal
helyettesítették. A felfűtési kísérlet során túllendülést nem tapasztaltak. A módszer hátránya,
hogy a modell a kémiai reakciók hőeffektusát és a hőmérséklet változása, ill. a reakció
előrehaladása miatt fellépő fizikai paraméterek megváltozását nem veszi figyelembe.
A szakaszos reaktorban, szakaszos technológiával végzett spontán végbemenő kémiai
folyamatok hajtóereje az időben exponenciálisan csökken. A reaktor hűtési és fűtési kapacitását
azonban a maximális hajtóerőhöz kell méretezni. Ezért a készülék kapacitása a reakcióidő
legnagyobb része alatt csak részben van kihasználva. A kihasználhatóság félfolytonos
(adagolásos) technológiával jelentősen növelhető. Például valamelyik reakciókomponens
adagolásával, maximális fűtési, ill. hűtési kapacitás mellett állandó reakciósebesség tartásával (a
szükséges biztonsági szempontok figyelembe vételével, l. az 1.2.3 és az 1.2.4 fejezeteket). Ez a
módszer ipari szinten széles körben elterjedt (intermediergyártás, fermentáció, stb.), általános
alkalmazását azonban korlátozza a túladagolás veszélye, amely különösen lassú reakciók esetén
a reaktor — akár robbanásig terjedő — megszaladását okozhatja. A kockázat csökkentésére
Szeifert és munkatársai intelligens és robosztus szabályozóalgoritmust javasoltak [34]. A
keverővel és köpennyel ellátott duplikátorban a hő elvonása korlátozott. A módszer előnye lehet,
hogy a hideg betáplálás a hűtési kapacitást nagymértékben növelheti. A reaktortest nagy
hőkapacitása a rendszer hődinamikájára jelentősen hat.
A részletes modell a következőképpen írható fel:
dV
=F
dt

(7)

d(Vc A )
= Fcad − Vr
dt
d(Vci )
= Vν i r
dt
Vρc p

(Vρc )

p R

/ i ∈ {B, C,...}

dT
= Fρc p (Tad − Tr ) + (∆H )Vr − (κA )1 (Tr − TR )
dt

dTR
= (kA )1 (Tr − TR ) + (kA )2 (Tk − TR ) + (kA )3 (Ta − TR )
dt

(Vρc )

p k

dTk
= Fk (ρc p )k (Tk , ad − Tk ) + (kA )2 (TR − Tk )
dt

(8)
(9)
(10)
(11)

(12)
A reaktor műszerezhetőségének korlátjai miatt a fenti részletes modell nem használható.
Következésképpen egy egyszerűsített, a mérési lehetőségekhez illeszkedő modellt, a
9
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tendenciamodellt kellett felállítani. Ebben az esetben a paramétereknek — a fekete-doboz (black
box) modellekkel ellentétben — továbbra is van fizikai jelentése.
Egy használható tendenciamodell a következőképpen írható fel:
dV
=F
dt
(7)
d(Vc )
= Fcad − Vr
dt
Vρc p

dTr
= Fρc p (Tin − Tr ) + (∆H )Vr − kA(Tr − Tk )
dt

(Vρc )

p k

(13)
(14)

dTk
= Fk (ρc p )k (Tk , ad − Tk ) + kA(Tr − Tk )
dt

(15)
A kémiai reakciók szabályozásának bonyolultságát jól mutatja a Na2S2O3 hidrogén-peroxidos
oxidációjának modell-bázisú szabályozása. Egy 5 literes reaktorban, a stabilitási kritériumok
szerint biztonságosnak ítélt tartományban, a hűtést maximálisra állították és a hőmérsékletet az
egyik reagens betáplálási sebességének változtatásával szabályozták. A betáplálás sebességét
lépcsőzetesen emelve azt tapasztalták, hogy F függvényében a T kezdetben magasabb rendű
folyamatként, később pedig változó erősítési tényezővel rendelkező elsőrendű, holtidős
folyamatnak megfelelő viselkedést mutatott. Bár a reaktor hőmérsékletét konstans betáplálással
állandóan lehet tartani, a betáplálási sebességet kissé csökkentve a reaktor hőmérséklete
kezdetben csökkent, majd hirtelen megemelkedett. Tovább csökkentve a betáplálást a reaktor
lehűlt és a reakció leállt [34]. Minél lassúbbak a reakciók annál bonyolultabb dinamikus
viselkedésük. Gyors reakciók esetében (∂r/∂c >> 0) a 13. egyenlet egy ideális
koncentrációszabályozónak tekinthető, amely az Fcad ≈ Vr arányt fenntartja. Ez azt jelenti, hogy
az adagolt komponens nem halmozódhat fel a gyors reakció miatt. Lassú reakciók esetén a
Ljapunov stabilitási kritérium [34] használható:
(− ∆H ) r
kA
+ rc ≥
T,
(16)
Vρcp
ρc p
ahol rc a reakciósebesség a reaktorban levő reagens koncentrációja szerinti deriváltja, rT a
reakciósebesség hőmérséklet szerinti deriváltja. Az egyenlet felhasználásával meghatározható az
a koncentráció, amelyet elérve a reaktor megszalad, akkor is, ha az adagolást megszűntetik. A
tendenciamodellen alapuló szabályozó előzetesen meghatározott paraméterei: ρcp, (ρcp)k, ∆H, E.
Az on-line meghatározott paraméterek: Tr, Tk, F. A 15. egyenlet alapján kA, a 14. egyenletből r
meghatározható. A 7. egyenletből a térfogat, a 13. egyenletből az adagolt reagens koncentrációja
számítható. A 16. egyenlet a kritikus koncentrációt adja meg. A stabilitási kritérium (16.
egyenlet) szerint biztonságosnak ítélt tartományban, maximális hűtés mellett a hőmérséklet
szabályozása a reagens adagolásával történik, ellenkező esetben az adagolás leáll és a
reakcióelegy hőmérsékletet a hűtőközeg megfelelő áramoltatásával szabályozza. A szabályozó
mindkét esetben a prediktor-korrektor elvet követi.
A kémiai folyamatokat leíró matematikai modellek a valós folyamatoktól meghatározott
pontatlansággal eltérnek. Ha az eltérés nagy, pl. nagybonyolultságú rendszerekben, vagy ha a
fizikai modell nem kellően ismert, a számítógépes modellezéséhez olyan matematikai leírásra
van szükség, amely lehetővé teszi a „pontatlan körülírások” kezelését. Erre a feladatra alkalmas a
fuzzy logika, amelynek alapelveit Zadeh [35] dolgozta ki. Egy fuzzy szabályozási rendszerben a
bemeneti állapotokat tagsági függvényekkel lehet definiálni. A bemenet igazságértéke a tagsági
függvények valamilyen fokú értékeivel lesz egyenlő (fuzzyfikálás). A következtetéseket a
HA (feltétel) AKKOR beavatkozás
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formában adják meg. A döntéshozatalban a szabálybázis minden szabálya részt vesz. A kimenet
értékét az igazság értékek kombinációja adja (defuzzyfikálás). Az első eredmények 1970-ben
Japánban, Európában és Kínában születtek. A fuzzy szabályozást a vegyiparban például
cementégető kemencék, papíripari készülékek és emulziós polimerizációs reaktorok esetében
alkalmazzák. Ezek közös jellemzői, hogy időben változó, nemlineáris folyamatok, és alacsony
mérési gyakorisággal működnek [36].

1.1.4

Ipari példák számítógépes irányítás alkalmazására

Luyben és munkatársai [37] vinil-acetát monomert előállító ipari üzem tervezését és
szabályozását részletezik. A terméket ecetsav, etilén és oxigén reagáltatásával állítják elő, víz és
szén-dioxid melléktermékek képződése mellett. Az összetett folyamat különböző vegyipari
műveletből tevődik össze. Az alkalmazott készülékek: csőreaktor, hőcserélő, abszorber, forraló,
azeotróp desztillációs oszlop, gáz és folyadék recirkulációs készülékek. A rendszer állandósult
állapotra vonatkozó és dinamikus modelljét fizikai és kinetikai tulajdonságok és az anyagáramok
segítségével állították fel.
Khuu és munkatársai [38] felületaktív anyagot előállító félfolytonos reaktor működését
tanulmányozták és a hatékonyságát automatikus szabályozással javították. A folyamatban nonilfenol és etilén-oxid reagálnak kálium-hidroxid katalizátor jelenlétében oligomer termék
keletkezése közben. A folyamat modellje a dinamikus anyag- és energiamérleget, valamint a
nonilfenol polietoxilezés kinetikai összefüggését tartalmazza. A reaktorban levő nyomást a
Wilson-egyenlet [39] alapján, a hőátbocsátási tényezőt üzemi adatok alapján határozták meg. Az
oligomerláncok hosszát tetszőleges időpontban a modell felhasználásával határozták meg. A
számítással kapott adatokat üzemi adatokkal hasonlították össze. A félfolytonos jellegnek
megfelelően a folyamatot manuálisan nehéz egy meghatározott optimumon működtetni. Ezért
olyan szabályozó sémát dolgoztak ki, amellyel a rendszer jellemzői a lehető legközelebb
tarthatók az optimumhoz. Ennek eredményeképpen javult a termékkihozatal.
Ensheng és munkatársai programozott szabályozás alkalmazásával karbamid gyártás során értek
el figyelemre méltó eredményeket [40].
Az emulziós polimerizáció a polimerizációs reakciók fontos csoportját képezik. A legtöbb
emulziós polimerizációs reakció hasonló lépésekből áll. Először az előpolimert, a felületaktív
anyagot és a vizet mérik be a reaktorba. Ezután a kezdőtöltetet a szükséges hőfokra melegítik,
majd adott sebességgel és meghatározott idő alatt beadagolják a monomerkeveréket. Az
adagolást várakozási szakasz követheti. Egyes esetekben második adagolást is végezhetnek. A
reakció tranziens jellegének megfelelően időben folyamatosan változó hőfejlődés tapasztalható a
4. ábrán látható módon.

4. ábra
Emulziós polimerizáció hőfejlődése a reakcióidő függvényében

Az emulziós polimerizációs reakciók hőmérsékletszabályozása fokozott nehézséget jelent, mert
az elegy fizikai tulajdonságai, pl. a tömeg, a hőkapacitás, a hőátbocsátási tényező a folyamat
lefutása közben is megváltoznak. A reakció hőmérséklete az emulziós polimer összetételét és
részecskeméret eloszlását is befolyásolja. A viszkozitás a reakció során drasztikusan emelkedik.
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A dinamikai viszkozitás az elegy szilárdanyag tartalma függvényében exponenciálisan
emelkedik Chylla és munkatársai empirikus összefüggése szerint. A folyamatirányítási stratégiák
kidolgozásához az általuk használt rendszerhez modellegyenleteket is megadnak [24].
A
jelentős
hőfejlődéssel
járó,
szakaszos
jellegű
polimerizációs
reakciók
hőmérsékletszabályozásában a hagyományos PID szabályozók nem megfelelőek a jelentős
túllendülés miatt [41]. Debelak és Hunkeler [42] akrilamidot polimerizáltak oldatban, ill. inverz
emulzióban. Az ilyen exoterm polimerizációs reakciók hőmérsékletszabályozására hibrid fuzzyPID szabályozót javasolnak (5. ábra).
Fuzzy Hibrid szabályozó egység
ϖ

Fuzzy er ősítés
koordinátor

Defuzzifikálás
ω
Ts

+

Fuzzyfikálás
Qr és dT/dt

dT/dt

Qr számítás

d/dt

T k1
+
-

PID

Szelep

T k2
Reaktor

T

5. ábra
Fuzzy-hibrid-PID szabályozó működési vázlata

A szabályozó „fuzzy” része a zavarások közül a legnagyobbat, a reakcióhőt becsüli (a
köpenyben áramló hűtővíz entalpiamérlegéből), és a PID szabályozó alapjelét ez alapján állítja
be. Így a hibrid blokk az eredeti PID rendszer stabilitását nem befolyásolja kedvezőtlenül, és a
zavarást korrigálni lehet, mielőtt a hatása a folyamatban megjelenik. A módszernek másik
jelentős előnye, hogy a fuzzy-hibrid blokk paraméterei a folyamat matematikai modelljétől
függetlenek.
Kopolimerizációs reakciókban a polimer kémiai összetétele és molekulatömege változik a
folyamat időben változó természete miatt. A végeredmény a különböző időpontokban keletkezett
kopolimerek elegye, azaz a termék inhomogén. Az azonos bruttó összetételű, de különböző
kompozíció-eloszlású emulziós polimerek tulajdonságai különböznek [43-44]. Ezért a
gyakorlatban rendszerint a homogén termék előállítása kívánatos. Saldívar és Ray metilmetakrilát és vinil-acetát kopolimerizációjára olyan félfolytonos technológiát dolgoztak ki,
amelyben a reaktánsok adagolási sebességét úgy változtatták, hogy az az összetétel és a
molekulatömeg eloszlás változását kompenzálja. A kopolimer kémiai összetételének követésére
1
H-NMR vizsgálatot, a molekulatömeg meghatározására kapillárviszkozimétert alkalmaztak
[45].

1.1.5

Az ipari folyamatirányított rendszerek gazdaságosságának kérdései

Egy ipari folyamatirányító programnak nagyfokú rugalmassággal kell rendelkeznie, hogy a
többcélú szakaszos üzemi készülékekhez illeszthető legyen. Wilkins [46] olyan rugalmas
folyamatirányító rendszerről számol be, amely használatával a gyártási technológia
megváltozásakor vagy termékváltáskor nincs szükség programozási munkára, és így lényegesen
kevesebb időre és mérnöki munkaerő befektetésére van szükség a hagyományos módszerekhez
képest (széleskörű üzemi vizsgálatok alapján 10-25% mérnöki munkaórát lehet megtakarítani).
Amíg a NAMUR irányelveknek köszönhetően az ipari reaktorok folyamatirányításának
technológiájában ilyen, és az 1.1.1, ill. az 1.1.2 fejezetekben vázolt fejlődés ment végbe, addig a
kémiai eljárások fejlesztése és üzemesítése rendszerint még ma is hagyományos módon történik:
a vegyészek által kidolgozott laboratóriumi eljárást nagylaboratóriumi méretre, majd félüzemi és
kísérleti üzemi szintre nagyítják. A méretnövelés lépcsőiben megváltozhatnak a készülékek
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üzemeltetési körülményei, szerkezeti anyagai és azok konstrukciója. Végül a termelőüzemben az
eredeti, manuálisan működtetett laboratóriumi eszközökkel kidolgozott eljárás üzemi léptékű
megvalósítását automatizálják. Molnár [7] a gyógyszeripari technológiák folyamatirányítási
lehetőségeit vizsgálva arra a megállapításra jutott, hogy a mai technológiák automatizálási
szempontból rendkívül tervezésigényesek, bonyolultak, rugalmatlanok, nehezen vagy egyáltalán
nem karbantarthatók, és átalakításuk hosszadalmas programozási munkát igényel. A technológia
kifejlesztésekor kézi végrehajtásra készültek fel. A folyamat állapotának figyelemmel kísérését
nagyrészt érzékszervi megfigyelésekre és minimális műszerezésre dolgozzák ki. Egy ilyen
technológia automatizálása során valamivel jobb lesz a minőség, kevesebb az elrontott gyártás,
kisebb a szórás. De egy jól képzett szakmunkás produktumához képest mindössze 5-10 %-os
javulás érhető el. Nyilvánvaló tehát, hogy a hagyományos, eredetileg kézi végrehajtásra
kidolgozott technológiát magas szinten automatizálni nem érdemes. Ilyen esetekben a
folyamatirányítás lehetőségei a magas beruházási költségek ellenére sincsenek kihasználva.
Csak olyan technológiát érdemes automatizálni, amelyeknél a folyamatirányítás által nyújtott
előnyök kihasználhatók és a gazdasági előnyök realizálhatók. Ehhez olyan eszközökre és
szemléletre van szükség, amelyek a folyamatirányítás lehetőségeinek kihasználását már a
fejlesztés első fázisaitól kezdődően elősegítik. A kereskedelemben kapható reakciókaloriméterek
a fejlesztési igények egy részét elégítik ki. Ezek hatékony használatához azonban olyan
vegyészekre van szükség, akik folyamatirányítási ismeretekkel is rendelkeznek. Ezért ilyen
jellegű ismeretek oktatása már a vegyészmérnökök képzése során is kiemelkedő fontosságú [47].

1.2 A folyamatirányított laboratóriumi reaktorok és reakciókaloriméterek alkalmazási területei
1.2.1

A reakciókaloriméterek jellemzői

A reakciókaloriméter olyan automatizált laboratóriumi reaktor, amely nem csak a
rendszerváltozók (hőmérséklet, nyomás, adagolási sebességek) nyomon követésére és
szabályozására alkalmas műszerekkel van felszerelve, hanem a folyamatok hőáramát mérő
eszközökkel is rendelkezik [48].
A reakciókalorimetria a finomvegyipari fejlesztő laboratóriumokban egyre fontosabb szerepet
játszik. Alkalmazási lehetőségeit először kémiai reakciók biztonságos végrehajtásának területén
ismerték fel és dolgozták ki. A kaloriméterben végrehajtott reakciók hőtani adatai pontosan
meghatározhatók, s ezek ismeretében megtervezhető, hogy az adott folyamat — normál esetben,
ill. esetleges üzemzavar körülményei között — milyen ipari berendezésben valósítható meg
kontrolálható és biztonságos módon [49].
A reakciókalorimetria segítségével az átalakulási hő, a hőfejlődés sebessége, az adiabatikus
hőmérsékletemelkedés, a hőátbocsátási tényező, a reakcióelegy fajhője, a hűtési igény, a keverés
hatása a hő- és anyagtranszportra, és a kristályosodási tulajdonságok határozhatók meg. A
reakciókalorimetria egyaránt ad folyamattervezési és folyamat-biztonsági információkat. A
reakciókaloriméterek viszonylag kicsi, laboratóriumi méretű eszközök, amelyek azonban elég
nagyok arra, hogy tervezési adatokat szolgáltassanak, és ha szükséges, az ipari méretű
folyamatok szimulálására is képes legyen. Alkalmazási területei közé tartoznak a reaktív vegyi
anyagok vizsgálata, a folyamatfejlesztés és optimalizálás, a méretnövelés, és az üzemi tervezés.
A termikus kockázatok értékeléséhez a kinetikai és termodinamikai adatokat az üzemi
körülményeknek megfelelő módon lehet meghatározni. A reakciókaloriméterek alkalmazása a
többfázisú reakciók esetében is igen hasznos, amikor a hagyományos kalorimetriás módszerek
(pl. DSC) nem használhatók [50].
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A hőáram mérése

A reakciókaloriméterek jellemzője, hogy olyan jelet szolgáltatnak, amely arányos a fejlődő
reakcióhő nagyságával, tehát a hőáramgörbe kinetikai információt tartalmaz [51]:
Q r = rV(− ∆H )
(17)
A kaloriméterek egyik csoportja a hőáramot a köpeny és a reakcióelegy közötti
hőmérsékletkülönbségből határozza meg (hőáram-kalorimetria). Ebben az esetben a mérés függ
a hőátbocsátási tényezőtől. A kalorimétert elektromos fűtőegységgel kalibrálják. A kalibrációt a
folyamat alatt többször ismételni kell a reakcióelegy fizikai-kémiai paramétereinek, különösen a
viszkozitás változása miatt [52]. A kaloriméterek egy másik csoportjában a fejlődő hőt a köpeny
hőmérlegének alapján számítják. Ez esetben a méréshez nem szükséges a hőátbocsátási tényező
ismerete, azonban a köpenyben áramló közeg sebességét szabályozni kell, és a reaktorban levő
anyag hőmérséklete, ellentétben a hőáram-kalorimetriával, rendszerint nem tartható az előírt
értéken.
A termikus konverzió a hőáramjelből számítható:

∫
X = 100
∫

t
0

Q r dt

t vég

0

Q r dt

(18)

A reakciókinetikai adatok kalorimetriával történő meghatározásakor a kémiai és a termikus
konverzió között arányosságot tételeznek fel. A kalorimetriában használt jel a hőeffektusok
összegéből származik, ezért a kémiai és a termikus konverzió közötti egyezést igazolni kell, pl.
kémiai analízissel. A méréseket izoterm körülmények között végzik, hogy a reakciósebesség
hőmérsékletváltozásból (Arrhenius-egyenlet) eredő eltérését elkerüljék. A meghatározásban a
lecsengő hőáramgörbét értékelik rendszerint kis mennyiségű reagens hozzáadása után.
A hőátadás és a termikus adatok számítása

A kémiai reakció entalpiája a hőáramgörbe alatti terület integrálásával számítható. A mérés során
a fázisváltozással járó folyamatokat (kristályosodás, olvadás, oldódás, párolgás) kerülni kell. A
hőkapacitás a reakcióelegy melegítéséhez, ill. hűtéséhez felhasznált hő számításához szükséges.
Hőáram kaloriméterben a reakcióelegyet konstans sebességgel fűtve a folyamat elején a köpeny
hőmérséklet ugrásszerűen emelkedik. Ez az ugrás tartalmazza az információt a hőkapacitás
számításához [53]. Ezt természetesen a reaktor és az egyéb betétek hőkapacitásával korrigálni
kell.
Egy adott készülékben a kémiai reakció hőmérsékletszabályozása akkor valósítható meg, ha a
hőátbocsátási tényező ezt lehetővé teszi. A hőátbocsátási tényező a hőellenállásokkal kifejezve:
1 1
d
1
1 1
=
+ +
=
+
(19)
k αr λ αk αr φ
1
) a reaktorban levő anyagtól és a keveréstől, a további két tag pedig a reaktortól
αr
és a hőcserélő rendszertől függ. αr értéke a keverős duplikátor belső filmrétegére felírt Nusselt
összefüggésből vezethető le:
Az első tag (

α r = C'

2 2
N 2 3d 4kev3 3 ρ λ c p g
= zγ
d r g1 3
η

(20)

Így a 20. egyenletben z a készülék műszaki paramétereiből számítható, γ pedig a fizikai-kémiai
adatokból számítható vagy mérésekből határozható meg (Wilson diagram) [54]. A belső film
hőátadási tényezőjének megállapítása után, ismert fizikai-kémiai paraméterekkel rendelkező
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anyaggal megtöltött, a gyártó reaktorban végzett lehűtési kísérlettel a készülék falának
hőellenállását (d/λ) és a köpenyoldali hőátadási tényezőt (1/αk) is tartalmazó φ tag
meghatározható.
Anyagátadási paraméterek

A reakciók gyors végrehajtását gyakran az anyagátadási folyamatok sebessége korlátozza,
amelyet legegyszerűbben a keverés intenzitásának növelésével lehet javítani. A keverő
sebességét rendszerint PID algoritmussal szabályozzák. A szabályozó integráló része a dinamikai
viszkozitással arányos. Ezt a jelet a reakcióelegy viszkozitásának mérésére használják. Pontos
méréshez kis súrlódású keverőt kell használni. A viszkozitás ismeretének szerepe van a
méretnövelések területén a hőtranszport és folyadékdinamikai számításokban. Nagyobb
viszkozitású elegyek esetében a veszteségi keverőteljesítmény is a gazdaságossági optimalizálás
részét képezi. Anyagátadás-kontrollált reakciók esetén gyakran alkalmazzák a fajlagos keverési
teljesítményt (kW/m3) méretnövelési kritériumként [49].

1.2.3

Biztonságos technológiák kidolgozása exoterm reakciókban

A speciális és finomkémiai vegyianyagok gyártása során sok esetben szakaszos vagy
félfolytonos technológiákat alkalmaznak. A felhasznált alapanyagok rendszerint nagy
szabadentalpiával rendelkező reaktív vegyületek. Így a tervezett reakciót gyakran párhuzamos
vagy konszekutív mellékreakciók kísérik. Időnként előfordul az is, hogy a folyamatot a
laboratóriumból az üzembe közvetlenül viszik át. Ezekben az esetekben a gyártási folyamat
legnagyobb veszélye a termikus kontrol elvesztése, amely üzemi balesethez, robbanáshoz és
mérgező anyagok környezetbe kerüléséhez vezethet [55].
A félfolytonos reaktorok szabályozását a szakirodalom részletesen tárgyalja. Egyfelől az elmúlt
évtizedben matematikai modellen alapuló nyílt hurkú optimalizálást ajánlottak [56-59],
amelyekből kiderült, hogy jól megválasztott, időben változó adagolási profilokkal jó
eredményeket lehet elérni. Másfelől viszont kinetikai modellek használatával prediktív
„megfutási tartományokat” határoztak meg [60-63]. Úgy tűnik, hogy a balesetek ily módon előre
megjósolhatóak és elkerülhetők.
Az átalakulatlan reaktánsok felhalmozódásának problémájával és adagolással történő
szabályozásával elsőként Gygax [64] foglalkozott részletesen.
A biztonsági szempontokat vizsgálva, az izoterm folyamatok fejlesztése (pl. méretnövelése) előtt
két kérdést kell megválaszolni [65]:
•
•

Lehetséges-e a rendszert állandó hőmérsékleten tartani, azaz eltávolítható-e a keletkezett hő
normál körülmények között?
Meggátolható-e a rendszer megfutása a hűtési rendszerben bekövetkező hiba esetén?

Az állandó hőmérsékleten tartáshoz a reaktorrendszernek mindig nagyobb hőelvonásra kell
képesnek lenni, mint ami a reakcióban felszabadul.
Qr(t) ≤ Qelvont(t)
(21)
Hűtési hiba esetén az elérhető legmagasabb hőmérsékletnek a kritikus érték alatt kell maradnia.
Az exoterm reakciók megfutása rendszerint a 6. ábra szerint megy végbe. A hűtési hiba
bekövetkezése után a rendszer adiabatikusnak tekinthető. Ez különösen igaz ipari reaktorok
esetében, ahol a hőveszteség elhanyagolható. Ha a reaktorban nem reagált anyagok vannak jelen,
a reakció és a hőmérséklet emelkedése akkor is folytatódik, ha az adagolást leállítják. A hűtési
hiba esetén beálló hőmérséklet (Tcf) függ a folyamat hőmérsékletétől, az átalakulatlan reagensek
mennyiségétől és a teljes adiabatikus hőmérsékletemelkedéstől (A+BÆC + D reakció esetén):
− ∆H r
Tcf ( t ) = Tr ( t ) + min[ N A ( t ), N B ( t )]
(22)
ρc p V( t ) .
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Biztonsági szempontból a legrosszabb lehetőséget kell feltételezni, ezért Gygax [64] bevezette a
maximális szintézisreakció hőmérséklet (Maximum Temperature of the Synthesis Reaction
MTSR) koncepciót:
MTSR = max Tcf ( t ) .
(23)
t

6. ábra
Hűtési hiba hatására bekövetkező megfutás
A Tr hőmérsékleten végzett szintézis közben a hűtési hiba ∆Tad adiabatikus
hőmérsékletemelkedést okoz, az MTSR maximális szintézishőmérsékletet elérve az exoterm
bomlás hatására további hőmérsékletemelkedés lép fel

Ezt a koncepciót újabban több nagyvállalat is használja [66]. Az MTSR értéket alkalmazzák arra
is, hogy megjósolják, hogy a rendszer képes-e elérni a forrásponti hőmérsékletet, illetve a
reakcióelegyben elindulhat-e exoterm bomlási folyamat [67].
A kémiai folyamatok veszélyeinek korai felismerése a méretnövelés során, azok összetettsége
miatt bonyolult feladat. Tuma [68] arról számolt be, hogy egy nagyvállalatnál (Merck) a
potenciális kémiai és termikus veszélyek felismerésére egy háromszintű kockázatelemző
programot vezettek be. A módszerrel meghatározzák, hogy fejleszthető-e biztonságos üzemi
technológia vagy más kémiai utat kell választani a vizsgált reakció esetében. Az I. szinten
meghatározzák a potenciális kémiai és termikus veszélyeket, amelyek túlzott
hőmérsékletemelkedést okozhatnak. Itt elemzik a potenciális toxicitásokat, a reakcióhőket,
mérlegegyenleteket, azonosítják a melléktermékeket és a szervizáramokkal történő
kölcsönhatásokat, és a reakcióelegyben létrejövő egyéb kölcsönhatásokat. Az exoterm
bomlásból, reakcióhőből, víz vagy a köpenyben levő közeg behatolásából származó potenciális
túlmelegedés kockázatát a II. szinten elemzik. Az I. és II. szintű tesztek elvégzéséhez szükség
van reakciókaloriméterre, és más termoanalitikai módszerekre (DTA, DSC, RSST). A „belsőleg”
biztonságos folyamat azonosítása a III. szinten történik meg. A meghatározott kémiai és
termikus kockázati tényezőket ekkor összegzik, áttekintik azokat a veszélyforrásokat, amelyek a
folyamat előiratában rejlenek, és kísérleti üzemi szinten jelentkezhetnek.

1.2.4

A produktivitás növelése, optimalizálás

A vegyiparban fontos működési cél a produktivitás vagy a szelektivitás növelése a folyamat
biztonságának megőrzése mellett. A reakciók gyakran exoterm jellegűek, ezért fenn áll a
kockázata annak, hogy a reaktor kontrollálhatóságát elveszítik. A szakaszos reakciók
szabályozásának fejlesztése során gyakran meg van a lehetőség arra, hogy a folyamatot
félfolytonossá alakítsák. Ily módon a reakciósebességet az adagolási sebességgel szabályozzák
[69].
A félfolytonos reaktorok produktivitásának biztonsági korlátok között végzett optimalizálásával,
az akkumulálódás jelenségét is figyelembe véve, különböző szerzők [70-72] részletesen
foglalkoztak. Ezekhez az eljárásokhoz azonban a kinetikai összefüggések ismeretére van
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szükség. A finomkémiai iparban ezek a modellek azonban nagyon ritkán állnak rendelkezésre
[73]. Ennélfogva egyre inkább az on-line mérések alkalmazása kerül előtérbe. Urretabizkaia és
munkatársai [74] polimertechnológiák szabályozására és optimalizálására a gázkromatográfiás
módszert alkalmaztak. Az eljárással azonban csak kb. 10 percenkénti gyakorisággal kaphatók
mérési eredmények. Spektroszkópiai módszerek is használhatók [75], de ezek széles körű
elterjedésének három akadálya van. Az első az, hogy a legtöbb vizsgálat a Lambert-Beer
törvényt használja, ez azonban csak híg oldatok esetén érvényes, ami viszont az ipari
technológiákra nem jellemző. A második probléma, hogy a hőmérsékletváltozás hatását
figyelembe kell venni nem izoterm folyamatok esetében. Az abszorbancia és a hőmérséklet
komplex módon függ össze [76]. Végül pedig a biztonsági szempontokat nehéz figyelembe
venni, amelyek többnyire a hőfejlődésre vonatkoznak. A keletkező hő mennyiségét
spektroszkópiai adatokból csak akkor lehet meghatározni, ha a kinetikai modell és a termikus
adatok rendelkezésre állnak.
A reakciókalorimetria jelentősen eltérő kísérleti technikát képvisel [77]. A kalorimetria
alkalmazásával a biztonsági szempontokat figyelembe vevő on-line optimalizálásban több előny
mutatkozik. A módszer könnyen hozzáférhető jelek (hőmérséklet, nyomás, áramlás) mérésén
alapul [78]. A reaktorban fejlődő hő alapján történő szabályozásra is lehetőség van [79-80].
Ubrich és munkatársai [81] egy másodrendű reakció (propionsav-anhidrid és 2-butanol
észteresítése) on-line optimalizálását vizsgálták. A félfolytonos technológiával végzett reakció
során a propionsav-anhidridet 70 °C-ra melegítették, majd beadagolták a szintén előmelegített 2butanol kezdeti részét. A maradék 2-butanolt programozottan adagolták. A kereskedelmi
reakciókaloriméterek szoftverei az optimális adagolás on-line számítására nem alkalmasak, ezért
ezt a LabView program segítségével egy külön számítógépen végezték. Bár ennek a reakciónak
a részletes kinetikája már ismert, az on-line optimalizálás során nem volt szükség a kinetikai
paraméterek felhasználására. Az optimalizálás célja az volt, hogy a munkapontot a még
biztonságos határon tartsák, amikor az csak lehetséges. Az alkalmazott szabályozási törvény az
u(t) adagolás sebességére:
 0, ha Tcf ( t ) > Tmax − ∆Ts
u(t) = 
,
u max , ha Tcf ( t ) ≤ Tmax − ∆Ts

(24)

ahol Tmax a legmagasabb biztonságos hőmérséklet, ∆Ts pedig a biztonsági faktor, amely a
szabályozás működőképességét a zavarások mellett is biztosítja. Az on-line optimalizálás
eredményeit összevetve az off-line kalorimetrikus és a szimulációs eredményekkel
megállapították, hogy a reakció nyomon követése és az optimális adagolás on-line módon
megvalósítható. A módszer előnye az, hogy a produktivitás a legjobb konstans adagoláshoz
képest növelhető, anélkül, hogy a reakció kinetikai paraméterei ismertek lennének, miközben a
folyamat biztonságos végrehajtásának feltételei is teljesülnek. Hátránynak tekinthető viszont a
kalorimetrikus mérésekben, hogy ipari körülmények között kb. 10 %-os hiba várható.
Nehézséget okoz az alapvonal on-line számítása is, különösen lassú reakciók esetében.

1.2.5

Kinetikai paraméterek meghatározása

Balland és munkatársai [82] oldószermentes észterezési reakció kinetikai folyamatait vizsgálták.
Modellként a metil-alkohol ecetsav-anhidriddel történő észteresítését választották. A reakciót
reakciókaloriméterben végezték. A metil-alkoholt a készülékbe adagolták, majd hozzáadták a
kénsav katalizátort. Beállították a szükséges hőmérsékletet, majd meghatározták a hőátbocsátási
tényezőt és az elegy hőkapacitását. Ezután az ecetsav-anhidrid 1/7-részét 1 perc alatt beadagolták
és megvárták a reakció befejeződését. Eközben a hőáramot 2 s-onként számították. A reakció
lecsengése után az adagolást és a hőtani kalibrációt a reagens elfogyásáig ismételték.
Az általánosan elfogadott elmélet szerint a reakció autokatalitikus, ezért az egyes adagolásokhoz
tartozó reakcióhő-csúcsok alapján észlelhető sebességcsökkenés meglepetést okozott. Ebből azt
a következtetést vonták le, hogy a folyamat nem csak egy reakcióúton megy végbe. A
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reakcióelegyben talált víz ezt a feltételezést megerősítette. A teljes kinetikai egyenletet a
következőképpen írták fel (Ac = CH3CO-, Me = CH3-):
AcOActiszta
AcOAc , r0 = k 0 C AcOActiszta
+

+

AcOH + AcOMe + H

AcOAc,H + MeOH
+

,

+

AcOH2 + MeOH

AcOMe +H2O + H

+

+

AcOAc,H + H2O

2AcOH + H
+

+

AcOAc,H

AcOAc + H

,

,

,

r1 = k1C AcOAc, H + C MeOH

r2 = k 2C AcOH + C MeOH
2

r3 = k 3C AcOAc,H + C H 2O

K 4 = (C AcOAcC H + ) / C AcOAc,H +

+

+

K = (C AcOH C H + ) / C AcOH+
2
, 5
Az első egyenlet a tiszta ecetsav-anhidrid oldódását pszeudoreakcióként veszi figyelembe. A
modell paraméterek becsléséhez (reakciósebességi állandók, reakcióhők, reakciórendek,
egyensúlyi állandók) a mért és 25. egyenlet alapján számított hőfejlődés közötti különbséget a
legkisebb négyzetek módszerével csökkentették.
AcOH + H

AcOH2

NR

Q r = − V ∑ ri ∆H i

(25)

i =1

A paraméterbecsléshez hibrid módszert (genetikus és lokális konvergencia algoritmust)
alkalmaztak [83]. Ez csak akkor lehetett elvégezni, ha a hidrolízis modelljének paramétereit
előzetes kísérletekkel az észteresítéshez hasonló módon határozták meg.
Sempere és munkatársai [84] piridinek hidrogén-peroxidos homogén fázisú katalitikus Noxidációjára dolgoztak ki általános modellt. A 2-metil-piridinhez katalizátort és hidrogénperoxidot adagolva a piridin oxidációja és a hidrogén-peroxid bomlása párhuzamosan játszódik
le.
O
N
R + H2O2
2 H2O2

kat.
kat.

N
R + H2O
2H2O + O2

A modell szerint gyors reakcióban köztitermék keletkezik, majd ez alakul át végtermékké. A
reakciókaloriméterrel nyert adatok alapján a reaktánsok koncentrációját, illetve a
reakciósebességet számították. Megállapították, hogy a folyamat több reakcióúton megy végbe.
Ennek ellenére az általánosított modell reprodukálhatónak bizonyult.
Woezik és Westerterp [85] 2-oktanol salétromsavval történő heterogén fázisú oxidációját
vizsgálták. A 2-oktanol 2-oktanonná oxidálódik, a termékből további oxidációval karbonsav
melléktermékek keletkeznek (7. ábra) az izoterm félfolytonos reakció során.
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A reakció pontos mechanizmusa nem ismert, számos oxidációs kísérletet végezve
tanulmányozták a kiindulási és működési paraméterek, pl. a hőmérséklet, a keverési és az
adagolási sebesség hatását. A méréseket reakciókaloriméterrel és kémiai analízissel (pl.
gázkromatográfiával) végezték.

7. ábra
Az adagolt anyag (2-oktanol), a termék (2-oktanon) és a melléktermékek (karbonsavak)
mennyiségének változása a reaktorban, az adagolási idő:1800 s

A kísérleteket 0-40 °C között, 50-65 % közötti salétromsav koncentráció és 700 1/min keverőfordulatszám mellett végezték a 2-oktanol adagolása mellett. Megállapították, hogy míg a 2oktanol oxidációjának sebessége erősen függ a hőmérséklettől és a salétromsav
koncentrációjától, addig a melléktermékek képződését ezek a paraméterek az alkalmazott
tartományban nem befolyásolják jelentősen. Ilyen körülmények között az anyagátadás
ellenállása is elhanyagolható.
Számos egyszerűsítéssel olyan modellt dolgoztak ki, amely jól leírta a bruttó
konverziósebességet. A hőmérséklet hatását az Arrhenius-egyenlet szerint, a savasság hatását a
Hammett savassági függvény alapján vették figyelembe. A modell helyességét szimulációs
számítások és az elvégezett kísérletek összehasonlításával ellenőrizték.
Luo és Chang [86] a toluol mononitrálási reakciójának kinetikai paramétereit (reakciórend,
preexponenciális tényező, aktiválási energia) RC1 reakciókaloriméterben határozták meg
intenzív keverés mellett, nem izoterm esetben.
H2SO4
C7H8 + HNO3
C7H7NO2 + H2O
A kevertsavas nitrálás során a bruttó reakciósebesség a nagy kénsavtartalom miatt, a diffúziós
ellenállás növekedése következtében, nem határozható meg egyszerű kinetikus modell alapján.
Az átalakulás sebességét az anyagtranszport és a kémiai reakció együttesen határozzák meg. A
termék képződésének sebessége:
dc
r = − N = k ' e −E / RT c ηN c Tκ
dt
,
(26)
c N = c N 0 (1 − x ) ,

koncentrációja:
c
c T = c T 0 − c N 0 x = c N 0 (ϕ − x ) . A toluol és a salétromsav kezdeti koncentrációaránya: ϕ = T 0 . A
c N0
hőveszteség elhanyagolásával a következő energiamérleghez jutottak:
ahol

salétromsav

koncentrációja:

a

toluol

Q ak + Q r = ∆HVk ' c ηN+0κ e − E / RTr (1 − x ) η (ϕ − x ) κ .

(27)

A Qak, Qr, cN0, x, Tr és ϕ értékeit méréssel határozták meg. A k’, E, η és κ kinetikai adatokat a
27. egyenlet alapján számították. További számításokkal a folyamat stabilitás kritériumait
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állapították meg. Az alkalmazott körülmények között pl. a reakció instabil, ha x < 0,137 és θ <
E
(Tr − Tk ) , a dimenziómentes hőmérséklet.
0,516-3.22x-3.83x2, ahol θ =
RTk2

1.2.6

Modellezés

Zaldívar és munkatársai [87] laboratóriumi méretű reaktorra realisztikus modellt és szimulátort
dolgoztak ki. A hő és anyagmérleg alapján felállított algebrai differenciál-egyenletek
megoldásával hőmérséklet és koncentráció-profilokat számítottak. A modellt úgy alakították ki,
hogy a hőeffektusokat pontosan vegye figyelembe. Így pl. számításba veszik a reaktor fal által
felvett hőt, a hőveszteséget, a keverés és a hígítás hőeffektusát, tölcsérképződés hatását a
hőátadó felület nagyságára, a hűtő-fűtő rendszert és ezek szabályozóit. A modell paramétereinek
meghatározásához karakterizációs teszt sorozatot végeztek. Amint egy paramétert
meghatároztak, a szimulátor dinamikus viselkedését a valós mérésekkel hasonlították össze. A
modell ellenőrzéséhez különböző folyadékokkal felfűtési, lehűtési kísérleteket és sav-bázis
reakciókat (NaOH +HCl) végeztek.

1.2.7

Környezetvédelemi vonatkozású fejlesztések

Az oldószermentes eljárásoknak számos előnye mutatkozik meg a vegyiparban. Az oldószer
alkalmazásának elkerülése miatt a reakciók gyorsabban és sokkal kisebb térfogatban mennek
végbe. A berendezések mérete csökkenthető és nincs szükség az oldószer tárolását, mozgatását
és regenerálását végző készülékekre. Így a beruházási költségek lényegesen csökkennek, és a
produktivitás növelhető. Azonban az oldószer termikus puffer hatásának hiánya miatt a műszaki
és biztonsági igények szigorúbbak. A reakcióelegy fizikai és kémiai tulajdonságai a tiszta
anyagoktól a végtermékig folyamatosan változnak a reakció során. Ez a változás a kinetikai és
energetikai paramétereket befolyásolhatja [82].
A diazo-karbonil származékok aldehidekkel végzett reakcióját általában halogénezett
oldószerben, ón(II)-klorid vagy egyéb Lewis-sav jelenlétében végzik[88]. Clark és munkatársai
β-keto-észter előállítását reakciókaloriméterben vizsgálták, amikor a halogén tartalmú oldószert
a kevésbé környezetkárosító toluolra cserélték [89].
A hidrogén-peroxid egyre szélesebb körben alkalmazzák a vegyiparban, mert azzal a
környezetvédelmi előnnyel rendelkezik, hogy a reakció során víz a melléktermék. A hidrogén
peroxid előnyösen alkalmazható számos peroxid típusú vegyület előállításában, szelektív
oxidációkban, epoxidációkban, hidroxilezésekben, műanyagipari lágyítók és stabilizátorok
előállításában [55].

1.2.8

Heterogén fázisú reakciók technológiai paramétereinek meghatározása

A heterogén folyadék-folyadék fázisú reakciók nem ritkák az ipari gyakorlatban, pl. a kevert
savas aromás nitrálás, vagy a vízben részlegesen oldódó szerves anyagok hidrolízise esetén.
Ennek ellenére számos kérdés még megoldatlan, pl. a reakciók kinetikájával vagy
mechanizmusával kapcsolatban. Egy ilyen folyadék-folyadék diszperzióban a kémiai reakció és
az anyagátadási jelenségek párhuzamosan történnek. Molga és munkatársai [90] a propionsavanhidrid hidrolízisét vizsgálták szakaszos és félfolytonos körülmények között, és meghatározzák,
hogy a folyamat miképpen befolyásolható a technológiai paraméterek változtatásával.
Katalizátorként kénsavat, ill. propionsavat alkalmaztak.
+

C2H5COOCOC2H5

H

2 C2H5COOH

A reakció előrehaladásakor mindkét fázis átalakul. A folyamat komplex és nagymértékben
nemlineáris. A katalizátor koncentrációja, a reakció hőmérséklete, a szerves fázis kezdeti aránya,
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a keverés sebessége, és az adagolás sebessége a legfontosabb paraméterek, amelyek az anhidrid
konverziósebességét (RA) befolyásolják.
Q
RA = r
(28)
∆H
A paraméterek hatását közvetlen reakciókaloriméteres kísérletekkel határozták meg. A
reakcióhő, ∆H = 53,35 ± 1,66 kJ/mól, annak ellenére, hogy az egyéb paraméterek széles
intervallumban változtak. Szakaszos üzemmódban a konverziósebesség a reakció előrehaladtával
a szubsztrátum elfogyásáig egyre nő. A keletkező propionsav autokatalitikus hatást fejt ki. A
keverő fordulatszáma f = 10 1/s felett a konverziósebességet nem befolyásolja. A 8.a ábrán
látható, hogy ha a szerves fázis kiindulási mennyisége kisebb, akkor a konverziósebesség
nagyobb és a reakció rövidebb idő alatt fejeződik be (azonos össztérfogat esetén). Ennek oka az,
hogy a hidrolízis a vizes fázisban megy végbe. A 8.b ábra a hőmérséklet emelésének szignifikáns
hatását mutatja a konverziósebességre, a 8.c ábra pedig a katalizátor koncentrációjának hatását
(xSo a kénsav, xCo a propionsav móltörtje). Az is megállapítható, hogy a kénsav sokkal jobban
gyorsítja a reakciót, mint az ekvivalens mennyiségű propionsav.

a

b

c

8. ábra
Propionsav-anhidrid katalitikus hidrolízisét befolyásoló tényezők meghatározása
A szerves fázis kiindulási arányának (Φ0) (a), a hőmérséklet (b) és a katalizátor
mennyiségének (c) hatása a konverziósebességre

A 9. ábra félfolytonos reakcióvezetést ábrázol. Az R4, R5 esetében az anhidridet a kénsav vizes
oldatába konstans sebességgel adagolták, az R14 esetében pedig a kénsav és a propionsavanhidrid adagolása szimultán történt.

9. ábra
Propionsav-anhidrid kénsavval katalitizált hidrolízisének konverziósebessége
különböző félfolytonos technológiákban,
R4,R5:anhidrid-adagolás, R14: anhidrid + H2SO4 adagolás, ---: adagolási sebességek
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A beadagolt és az átalakult anyagmennyiségeket összevetve az anhidrid felhalmozódását az idő
függvényében lehet követni. A felhalmozódó anyag ismeretében, a
∆H n
TAD = T0 + ∆TAD = T0 +
(29)
cp m
egyenlet segítségével az adiabatikus hőmérsékletemelkedés (∆TAD) miatt beálló hőmérséklet
(TAD) meghatározható. Ez a vizsgálat számos támpontot nyújt a biztonságos és hatékony
működési körülmények megállapításához félfolytonos technológia esetén.

1.2.9

Méretnövelési és üzemesítési problémák megoldása

A finomkémiai iparban állandóan visszatérő mérnöki probléma a méretnövelés. Jelenleg a
folyamatirányítás által nyújtott lehetőségek a szakaszos szerves kémiai technológiák
fejlesztésében, és az üzemesítések során nincsenek kihasználva akkor sem, ha egyébként azt a
rendszer (reaktor) hardver adottságai lehetővé tennék. A technológia irányításának nem
érzékszervi megfigyeléseken kell alapulnia, hanem műszerek által is érzékelhető fizikai
jellemzők mérésén [7]. A technológiák automatizálása önmagában nem hoz valódi előnyöket.
Ezért olyan fejlesztői gondolkodásmódot szükséges kialakítani, amelynél az irányítástechnikai
elvek figyelembevétele már a fejlesztés fázisában is lehetséges. A reakciókaloriméterek a
méretnövelési feladatok megoldásában hatékony segítséget nyújtanak. Az ilyen módon
kifejlesztett technológia a folyamatirányított rendszerek lehetőségeihez jól illeszkedik,
kihasználja azokat, s így jelentős gazdasági előny is realizálható.
Szemléletes példa erre az aromás nitrálás méretnövelése, amelyről Ende és munkatársai [91]
számoltak be. Céljuk a méretnövelés biztonságos megvalósítása volt. (Az aromás nitrálás erősen
exoterm folyamat, és magasabb hőmérsékleten a termék rendszerint instabil, a reakció megfutása
számos ipari baleset forrása volt [92], ezért az ilyen technológiák méretnövelése és fejlesztése
rendkívüli gondosságot igényel.) A reakció végrehajtása a következők szerint történt: a 3,4diszubsztituált-etil-benzoátot jégecetben oldották, majd a salétromsavat az oldatba adagolták. A
reakció a következő szkéma szerint megy végbe (R szerkezetét a szerzők nem adták meg):
O
RO
RO

C

O
O

70 % HNO3
CH3COOH

RO

C

RO

NO2

O

A reakció alatt a felszabaduló hő mennyiségét folyamatosan mérték és a a termikus konverziót a
18. egyenlet alapján számították. A reakció kezdetekor jelentős indukciós periódust tapasztaltak.
Megállapították, hogy az egy órás adagolás befejezésekor a termikus konverzió kisebb volt, mint
10 %, továbbá a legintenzívebb hőfejlődés az adagolás után jelentkezett. A reakciókaloriméterrel
-120 kJ/mól reakcióhőt határoztak meg. Az elérhető legmagasabb hőmérséklet (adiabatikus
esetben) a 29. egyenlet alapján 75 °C (a tervezett hőmérséklet 40 °C). Mivel a termék bomlása
már 72 °C-on megkezdődik és a hőáram profil a szakaszos reakcióvitelhez hasonlóan
kedvezőtlen lefutású, a megbízhatóbb hőmérsékletszabályozás érdekében az eredeti
technológiához képest fordított sorrendű adagolást alkalmaztak a következőképpen: a jégecet 2/3
részét és a salétromsavat betöltötték a készülékbe és a hőmérsékletet 40 °C-ra állították be. A
3,4-diszubsztituált etil-benzoátot a maradék ecetsavban feloldották, majd az oldatot 90 perc alatt
a készülékbe adagolták. Észrevehető indukciós periódus nem tapasztaltak és a legerősebb
hőfejlődést az adagolás első felében figyelték meg, vagyis akkor, amikor a hőmérséklet az
adagolás szabályozásával jól kézben tartható. Az adagolás befejezésekor a termikus konverzió
elérte a 80 %-ot, így az adiabatikus potenciál (az adiabatikus hőmérsékletemelkedés potenciális
értéke) a kezdeti 35 °C-ról 7 °C-ra csökkent. A módosított eljárást kísérleti üzemben, 378 dm3-es
méretben is kipróbálták.
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Egy szubsztituált pirazol-származék (1-metil-3-propil-1H-pirazol-5-karbonsav) nitrálása során
szintén reakciókalorimétert alkalmaztak. Ez a reakció egy nagyszelektivitású foszfodiészterázinhibitor (sildenafil) szintézisének része.
CH3

CH3
N

N

COOH

cc. HNO3

N

cc. H2SO4
CH3CH2CH2

CH3CH2CH2

N

COOH
NO2

Az eredeti előirat szerint a 2,8 ekvivalens mennyiségű 70 %-os salétromsavat a szubsztituált
pirazol 96 %-os kénsavval készült oldatába 2 óra alatt egyenletesen adagolták be 60 °C-on. A
reakciókaloriméterben mért hőáram profil alapján megállapítható volt, hogy a reakció nagy
sebességgel játszódik le. Az adagolás befejezésekor a termikus konverzió már elérte a 90 %-ot.
Az adagolási stratégia biztonsági szempontból megfelelőnek látszik. Ha a hűtéskimaradás
adagolás közben történik, akkor az adagolás egyszerű leállításával a túlmelegedés meggátolható.
Ha a hűtési probléma az adagolás után jelentkezik, akkor pedig a rendszer csak kis exoterm
potenciállal rendelkezik. Az 1 dm3-es méretről 384 dm3-re történő átállás során hűtési
kísérleteket végeztek a hőátbocsátási tényező és a köpeny válaszidejének meghatározása
érdekében. Ennek során megfigyelték, hogy bár a maximális hűtési teljesítmény a nitráláshoz
megfelelő, azonban az adagolás kezdetén a hűtés nem elég intenzív az előírt 60 °C tartásához.
Számításokkal meghatározták azt is, hogy az adagolás első pillanatában a köpeny hőmérsékletét
15 °C-kal kellene csökkenteni ahhoz, hogy a reakcióelegy hőmérséklete ne emelkedjen az előírt
érték fölé. Ez a követelmény üzemi méretben nyilvánvalóan irreális. További termoanalitikai
vizsgálatokkal megállapították, hogy a reakcióelegy exoterm bomlása 100 °C körül észlelhető,
ezért ennek a reakciónak a jó hőmérsékletszabályozása nagyon fontos feladat. A
reakciókaloriméter által szolgáltatott adatokat felhasználva olyan adagolási stratégiát dolgoztak
ki, amely a nagy méretű készülék hűtési dinamikájához jól illeszkedik. Az adagolás első
harmadában (az első ekvivalens HNO3) a legnagyobb a hőfejlődés. Ezután a hőfejlődés
határozottan csökken. A kifejlesztett adagolási stratégia nem lineáris, kezdetben lassú, később
fokozatosan egyre gyorsabb. Ezt három, lineáris, lépcsőzetesen növekvő sebességű adagolással
valósították meg. A teljes hőfejlődést további 5 %-kal sikerült mérsékelni úgy, hogy a
salétromsav mennyiségét 2 ekvivalensre csökkentették, mivel így a kénsav és a salétromsav
elegyedési hője kisebb. Ekkor azonban a reakcióidő 3,75 óráról 4,75 órára növekedett. Az új
adagolási profillal és a módosított reagens mennyiséggel a szubsztituált pirazol nitrálását
félüzemi körülmények között sikeresen végeztékel.
Az etil-diazo-acetát fontos szerves kémiai szinton. Ipari alkalmazása azonban instabilitása és
nagy reaktivitása miatt korlátozott. Clark és munkatársai [93] új szintézismódszert dolgoztak ki,
amelynek során az etil-diazo-acetát 30 %-os oldatát 89-91 %-os termeléssel nyerik:
1. toluol/víz/puffer
2. NaNO2 oldat
O
O
NH2 . HCl
N2
C2H5O
C2H5O
.
Reakciókaloriméterrel -96 kJ/mól etil-glicinátra vonatkoztatott reakcióhőt határoztak meg
(-66kJ/kg oldat), amely 31 °C-os adiabatikus hőmérsékletemelkedésnek felel meg. További
termoanalitikai mérésekkel megállapították, hogy az önmelegedés 98-100 °C-on indul be,
amikor a bomlást a reakció hője tovább fokozza. Megállapították azt is, hogy az alkalmazási
körülmények között az etil-diazo-acetát detonációra nem hajlamos, s ezáltal ez a reagens ipari
méretben robbanás kockázata nélkül használható fel. Az etil-diazo-acetát ipari méretű
alkalmazását tűzték ki célul egy β-keto-észter szintézis során a következő szkéma szerint:
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O
C2H5O

O
N2 +

H

O

Kat./oldószer

O

C2H5O

R

R

A reakció során figyelembe kellett venni azt is, hogy az alkalmazott aldehid termikusan instabil.
Az önmelegedés tiszta aldehid esetében 105-110 °C-on, a reakcióelegy (etil-diazo-acetát:aldehid
= 1,4:1) esetében 94 °C-on indul be.
Az
RC1
reakciókaloriméterben
végzett
kalorimetrikus
vizsgálatokat
egyszerű
referenciakísérlettel kezdték, amelynek során a Lewis-savat és az aldehidet az etil-diazo-acetát
oldatához egymás után adagolták. Megállapították, hogy a Lewis-sav beadagolása enyhén
endoterm (1,6 kJ/kg; 1,2 °C adiabatikus hőmérsékletcsökkenés). Az aldehid adagolása azonban
rendkívül exoterm folyamat (-155 kJ/kg; 101 °C adiabatikus hőmérsékletemelkedéssel). A
reakció teljes lejátszódása további három órát vett igénybe, amely további 35 °C adiabatikus
potenciált jelent. Ezek a reakciókaloriméterben végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy az aldehid
adagolása alatt bekövetkező hűtés kimaradás esetén, amikor a reaktor közel adiabatikus módon
melegszik fel, mindkét reaktáns az önmelegedési hőmérséklet fölé kerülhet. Ezt tovább
bonyolítja az etil-diazo-acetát bomlása (nitrogén gáz fejlődése közben) katalizátor jelenlétében,
amely 20 °C-on intenzíven megindul.
A túlmelegedés veszélyének minimálisra csökkentése érdekében megváltoztatták az adagolási
eljárást, amelynek lényege a katalizátor és az aldehid szimultán adagolása. Ez a módszer a
hőáramot egyenletesebbé tette. A folyamat biztonságát növelte az is, hogy vészhelyzetben (pl. a
hűtés kimaradása esetén) az adagolás leállításával a reakció felfüggeszthető. Megállapították azt
is, hogy a reaktáns tartózkodási ideje a reaktorban 3 óráról 50-60 percre csökkenthető. A 2,5 órás
adagolás után a rendszer adiabatikus potenciálja 13 °C-ra csökkent. Ezek után az etil-diazoacetát és a β-keto-észter kísérleti üzemi előállítása (200-szoros méretnövelés) fennakadás nélkül
ment végbe. A reakciókaloriméteres szintézisekhez képest az jelentett eltérést, hogy az adagolási
időt az ipari készülékben 15-30 percről 1 órára kellett növelni, ez főként az eltérő keverési
viszonyokkal magyarázható. A szilárd aldehid adagolása manuális módon történt, ez a folyamat
hatékonyságát némileg csökkentette (10. ábra-1. görbe).
Kísérleti üzemi reakció hő (J/min)

Üzemi reakció hő (J/min)

10. ábra
β-keto-észter szintézis kísérleti üzemben (1-2) és az üzemi szimuláció (3-6)

A 10. ábrán a kísérleti üzemben mért és a 8 m3-es ipari méretű készülékre elvégzett hőáramprofil számítások hasonlíthatók össze. Az 1. görbén a kísérleti üzemi valóságos mérés és az
ehhez illesztett 2. „simított” görbe látható az adagolási idő függvényében. A 3., 4., 5. görbe a
8 m3-es készülék karakterisztikáját mutatja –10, -25 és -30 °C-os köpenyhőmérséklet esetén. A
6. görbe az elméleti optimumot mutatja, amely olyan pszeudó elsőrendű folyamatra jellemző,
amelyben a hőfejlődés az adagolás sebességével közvetlenül arányos. Ezt az ideális görbét a
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reakciókaloriméterben végzett további adagolási programok kidolgozásával próbálták
megközelíteni. Elfogadható eredményt úgy értek el, hogy a Lewis-sav oldatát a folyamat alatt öt
részletben, az etil-diazo-acetát oldatát, és a szükséges mennyiségű aldehidet ötpercenként
egyenlő részletekben a lehűtött toluolba adagolták.

1.2.10 További alkalmazási példák
De Filippis és munkatársai [55] a butadién szabadgyökös polimerizációját hidrogén-peroxiddal,
szerves oldószer (etil-alkohol) jelenlétében nyomás alatt, 120 °C-on reakciókaloriméterben
vizsgálták. Ilyen módon hidroxi végcsoportot tartalmazó polibutadiént kaptak. A hidrogénperoxid, különösen magasabb hőmérsékleten, a szerves peroxidokhoz képest azért előnyös, mert
nem okoz szagot és elszíneződést, a folyamat szabályozása könnyebb, a gélesedés és a
kicsapódás kisebb mértékű. A szintézishez kb. 50 m %-os hidrogén-peroxidot használtak.
Töményebb H2O2 alkalmazása már az adott körülmények között túl veszélyes, a hígabb pedig
nem kellően hatékony. A folyamat a reakcióképes alapanyagok, a viszonylag magas hőmérséklet
és az exoterm hőeffektus miatt fokozottan veszélyes. A reakciót egyes szennyező anyagok, pl.
savak és fémionok jelentősen befolyásolják. A szennyező anyagok közül a szerves savak az etilalkohol oxidációja során melléktermékként keletkeznek, ezek a nem reagált anyagok
regenerálása során feldúsulnak. A szerves és szervetlen savak, a fémionok jelenlétének hatását a
butadién konverziójára és a reakció bruttó hőkibocsátására részletesen tanulmányozták. A hőtani
számításoknál feltételezték, hogy a butadién polimerizálódik, vagy Diels-Alder reakcióban 4vinil-ciklohexénné alakul át. Mindkét reakcióban kb. 74.6 kJ/mól hő szabadul fel. Az oldószer
oxidációjának mértékét ezzel a feltételezéssel számították a bruttó reakcióhő és a polimerizációs
hő közötti különbségből. Megállapították, hogy nyomnyi mennyiségű szerves sav a butadién
konverziójára és az oldószer oxidációjára katalitikus hatást fejt ki. Nagyobb savkoncentráció
esetén azonban az oldószer oxidációjának sebessége gyorsabban növekszik, mint polimerizáció
sebessége. Szervetlen sav (foszforsav) jelenlétében a hidrogén-peroxid bomlása csökken és az
oxidáció mértéke kisebb, mint szerves savak esetén, a nagy savkoncentráció azonban ekkor is
jobban kedvez az oxidációnak, mint a butadién konverziójának. A formaldehid hasonlóképpen
hat, mint a nyomnyi mennyiségű szerves savak. Ez valószínűleg a hangyasavvá történő részleges
oxidáció következménye. A vas ionok a hidrogén-peroxid bomlását gyorsítják amint az várható
volt. Nagy butadién és kis Fe2+ koncentráció esetén a
+2
+3
Fe + H2O2
Fe + OH + HO·
reakcióban keletkező HO· gyökök iniciálják a polimerizációt. Nagy vaskoncentráció esetén
azonban az oldószer oxidáció lép újra előtérbe, a kettős kötésekből epoxid képződik, és csak kis
mennyiségű funkcionalizált polimert lehetett kinyerni. A butadién hidrogén-peroxiddal, etilalkoholban végzett szabadgyökös polimerizációja esetén megállapították, hogy az oldószer
oxidációja jelentős mellékreakció, amelyet nem lehet teljesen elkerülni. A recirkulált
oldószerben a melléktermékek (pl. ecetsav) és a fémionok nem dúsulhatnak fel. Ezt az oldószer
tisztításával és kémiai analízisével kell biztosítani.

Fergusson és Puga [48] egy gyógyszeripari intermedier új reakcióúton történő előállítása során
Mettler RC1 reakciókaloriméterben Grignard reakciót végeztek.

O
4

MgCl + R
OH

THF
Xilol

ClMg

R
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A reakció módosításása jelentős gazdasági megtakarítást ígért (240 millió Ft/év), mert így
megtakaríthatták egy védőcsoport felépítésének, eltávolításának és a keletkező hulladékok
megsemmisítésének költségeit. Az új szintézis alkalmazásával azonban hatékonysági és
biztonsági problémák léptek fel, amelyeket reakciókaloriméterben végzett optimalizálásssal
oldottak meg. Megfigyelték, hogy a THF/Mg tömegarány növelésével csökkent a reakció
végrehajtásához szükséges hőmérséklet, azonban ha a THF/Mg arány 5,5 fölé emelték, csökkent
a termelés. A reaktáns a reakcióelegyben csak részben oldódik, ezért xilolos szuszpenzióban
alkalmazták, amelyet az exoterm reakció kézben tartása érdekében folyamatosan adagolták a
reaktorba. A reaktáns részecskemérete a reakció lefutását szintén jelentősen befolyásolta. A
reakciót 80 és 125 °C közötti hőmérséklettartományban végezték. A pontos hőmérséklet
szabályozás kritikus pontja a folyamatnak, mert az alkalmazott hőmérséklet közel van az exotem
bomlás hőmérsékletéhez (135 °C). További nehézségeket okozott, hogy a THF koncentráció és a
hőmérséklet a reflux miatt nem szabályozható függetlenül. Az oldószer összetétel és a
hőmérséklet megfelelő megválasztásával az eredetileg több mint egy napos reakcióidőt néhány
percre csökkentették. Ekkor azonban a reaktor köpenye a keletkezett hőt nem képes eltávolítani,
a hőmérséklet ilyenkor lényegében adiabatikusan emelkedik (l. az 1.2.3 fejezetet).
Lehtonen és munkatársai [94] aromás amino-szulfonsavakból alkáliömlesztéssel szubsztituált
alkil-fenolok előállítását optimalizálták.:
R

R
NHR'

NHR'
+ 2 MOH

+ M2SO3 + H2O

SO3M

OM

.

(M = K vagy Na, R és R’ = alkil csoport)
Az előállított aromás hidroxi származékok a színezékipar fontos köztitermékei.A felhasznált lúg
KOH és NaOH keveréke (a 39 mól % NaOH-ot és 61 mól % KOH-ot tartalmazó eutektikus
elegy olvadáspontja 185 °C). A folyadékfázisban a főreakción kívül több konszekutív és
kompetitív mellékreakció megy végbe, pl. a szulfonsavcsoport eliminációja, az R és R’
csoportok dezalkilezése, az amino csoport eliminációja és polimerizációs reakciók. A kinetikai
vizsgálatokat 0,1 dm3-es nyomásálló reaktorban, 220-240-250-260-270 °C-on, izoterm
körülmények között végezték. Összesen 19 kémiai komponenst és 28 lehetséges reakcióutat
vettek figyelembe. A reakciók nyomon követésére és a legfontosabb reakciók kinetikai
állandóinak meghatározásához folyadékkromatográfiás analízist alkalmaztak. A reakciósebességi
konstansok hőmérsékletfüggését az Arrhenius-egyenlet szerint számították. A kinetikai modellel
végrehajtott szimulációs kisérletek, és egy 10 m3-es ipari készülékkel kapott mérési eredmények
jó összhangban voltak. Az ipari gyártások optimalizálásánál az egész folyamat (rendszerint több
reakció és elválasztási művelet) jövedelmezőségének elemzése szükséges. A félfolytonos
reaktorokban végzett reakcióknál a rentabilitásra ható döntő optimalizálási tényező a megfelelő
minőségű termék előállításához szükséges összes idő. Az optimum gyakran ellentétes célok
közötti kompromisszumot jelenet többkritériumos optimalizálás esetén. A fenti reakcióban az
optimalizálás célfüggvénye (f), amelynek a maximumát kell meghatározni a következő:
D X A D SE
f=
(30)
t +t ,
r

D

ahol DXA az A reaktáns konverziójának, DSE az E termék szelektivitásának mértékét kifejező
tényező, tr a reakcióidő, tD az előkészítési idő. Az optimalizált paraméterek: az adagolási idő, a
reakcióidő és a hőmérséklet. Az optimalizálás végrehajtása: izoterm optimum, optimális
adagolási és reakció idő, majd az optimális hőmérsékletprofil meghatározása.
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1.2.11 Reakciókaloriméterek fejlesztési irányai
A reakciókaloriméterek fejlesztésére továbbra is folyamatosan történnek kísérletek. Új fejlesztési
irány az izoperibolikus (Tk = konstans) módon működő differenciális reakciókaloriméter (DRC)
[95-97], amelynek segítségével a hőátbocsátási tényező és a fajhő szimultán módon határozható
meg. A módszer kis mennyiségek (30 cm3) esetében is alkalmazható, azonban nem használható,
ha a reakció reflux mellett történik. A mérés pontossága lényegesen lecsökken, ha a folyamatban
az elegy viszkozitása megváltozik. További fejlesztési irányok: speciális kalibrációs módszerek
[98-101], pl. a reakció alatt, vagy reflux közben végzett kalibrálás megvalósítása, a kalorimetriás
érzékenység növelése [102], a hőveszteséget befolyásoló tényezők részletes vizsgálata [103], stb.

1.3 Automatizált reaktorokkal elért eredmények az oktatásban
A vegyészmérnökök oktatásban általános célú folyamatirányító rendszert (valós-idejű
érzékelőkkel működő számítógépes hálózatot) alkalmaznak Badmus és munkatársai különböző
szabályozástechnikai problémák megoldására, pl.: adatgyűjtés nyitott szabályozó körnél,
többhurkú PID szabályozás, rendszer identifikáció, többváltozós, általánosított prediktív
szabályozó alkalmazása [104].
Lammerts és munkatársai [105] számítógéppel irányított laboratóriumi rendszert építettek ki
egyetemi oktatási célra. A kidolgozott kísérletek és laboratóriumi gyakorlatok a „Mérés és
Adatgyűjtés” valamint a „Dinamikus Rendszerek és Szabályozástechnológia” részét képezik.
A kurzus oktatási céljai:
1. A hallgatók gyakorlatot szereznek az állandósult állapot kiszámításában, dinamikai
modellezésben és szimulációban és a valós készüléken történő mérésben.
2. Tapasztalatot szereznek a szabályozók tervezésében és behangolásában, megismerhetik,
hogy a különböző szabályozók hogyan hatnak a folyamat dinamikájára.
A laboratóriumi gyakorlatok között vannak egyszerűbbek, pl. „Hőmérsékletszabályozás
melegvíz-tartályban, vékony falon történő hőátadással”, „Vízszint és hőmérsékletszabályozás
hideg- és melegvíz adagolással”, valamint összetettebbek: „Hőmérsékletszabályozás hűtő-fűtő
rendszerben”, „pH és folyadékszint szabályozás folyamatosan kevert tartályreaktorban”. Ez
utóbbi kísérletben a kevert tartályreaktorba állandó áramban HCl oldat folyik be. A NaOH oldat
adagolása szabályozottan, szivattyú segítségével történik a reaktorban levő pH érzékelő
elektróda alapján. A készülék feltöltődésekor a reaktorban elhelyezett szintérzékelő
automatikusan aktiválja a kivezető csatlakozásra kapcsolt szivattyút. A hallgatók a gyakorlat
során felállítják a folyamat dinamikus modelljét és linearizálják azt. Ezt a modellt használják
dinamikus szimulációhoz. Ezután a kísérletekben megvizsgálják a folyamat valódi dinamikáját,
az adagolási programba bevitt zavarással a folyamat robosztusságára vonnak le
következtetéseket. A kísérletek végrehajtásánál a LabView programot, a szimulációknál a
Mathlab/SIMULINK programcsomagot alkalmazzák. A Mathlab fő erőssége, hogy komplex,
mátrix műveletek, alprogramokkal való bővítések egyszerűen elvégezhetők, és az un. toolboxokkal különböző szakterületek igényeihez illeszkedik. A program alkalmas komplex modellezési
és szimulációs feladatok megoldására [106]. Ezen előnyök miatt az oktatásban széles körben
alkalmazzák [107-110].
A folyamatirányítás laboratóriumi oktatásával a közelmúltban is számos cikk foglalkozott [111114]. Azonban nem csak laboratóriumi szinten, hanem ipari léptékű berendezések között is
kiemelkedően hasznos e témakör megismertetésére. A műszaki oktatás színvonala határozottan
emelkedik, ha a hallgatóknak lehetőségük van az elméleti ismereteket jellemző ipari
rendszereken alkalmazniuk [115]. Ilyen vegyészmérnöki oktatásban alkalmazott rendszert mutat
be Jovan és Petrovcic [116]. Az ismertetett kísérleti üzem ipari szenzorokkal,
szabályozószervekkel és különféle ipari szabályozókkal van felszerelve, amelyeket számítógépes
rendszer felügyel. A rendszer kutatási-fejlesztési, oktatási és gyakorlási lehetőséget is kínál a
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felhasználóknak. A valódi ipari műszerezettségnek köszönhetően „üzemi” szintű kísérletek
végezhetők.
Az Arizonai Állami Egyetemen számos oktatási gyakorlatot dolgoztak ki Honeywell TDC 3000
típusú irányítórendszerre [117]. Néhány évvel korábban a PLC (Programmable Logic Controller)
technológiát [118-120] az oktatási anyag hiánya és a kevés idő miatt nem alkalmazták a
vegyészmérnöki oktatásban [121]. Jelenleg azonban a PLC-k felhasználása az oktatásban is
általánosabbá válik [122]. PLC-t alkalmaznak pl. az indianapolisi egyetemen a gépészmérnöki
technológia program oktatóberendezéseiben. A berendezések az ipari környezet szimulálásával
áramlás-, hőmérséklet- és nyomásszabályozás jellemzőinek elsajátítására szolgál. A hallgatók
megfigyelhetik a szabályozó erősítési tényezőjének, integrálási és differenciálási idejének hatását
a szabályozott jellemzőre (maradó eltérés, oszcilláció, stb.) [123]. Szintén ipari stílusú adatgyűjtő
és szabályozórendszer alkalmazásáról számolnak be a Mississippi Állami Egyetemen Toghiani
és munkatársai [124].
Az előző fejezetek alapján megállapítható, hogy a számítógépes folyamatirányítást számos
finomkémiai szintézisekben alkalmazzák kutatási és termelési szinten. A szerves kémia
oktatásában azonban jelenleg még nincsenek kiaknázva az automatizált reaktorok által biztosított
lehetőségek. Ezért nagy igény mutatkozik oktatási célra is alkalmas modellreaktor és univerzális
folyamatirányító program kidolgozására.

1.4 Új polimer rendszerek kialakítása folyamatirányítással
Amint az 1.1.4 fejezetből kitűnt, a polimerizációs technológiák a folyamatirányított rendszerek
egyik fontos alkalmazási területét képviselik. Ennél is nagyobb azoknak a folyamatirányítással
előállított segédanyagoknak, pl. tenzideknek a jelentősége, amelyeket polimerek módosítására
használnak fel. Az utóbbi időszak fő fejlesztési tendenciáit a meglévő polimerizációs
technológiák, polimertípusok továbbfejlesztése jelenti. A polimerek fizikai és kémiai módosítása
során a multikomponensű polimer rendszereken kiemelkedően fontos szerepet tölt be a
fázishatárréteg módosítása, amely kiváló tulajdonságú összetett rendszerek és felületi
védőrétegek optimális kialakítását teszi lehetővé. A jól szabályozott szintézis és a
felülettudomány ismereteinek összekapcsolása az egyik legfontosabb lehetőséget jelenti az
anyagtudomány további fejlődéséhez.

1.4.1

A reaktív és nemreaktív határfelületmódosítás

A felület kitüntetett szerepe az összetett polimer rendszerek felhasználási területein különösen
szembetűnően mutatkozik meg. A felületi összetétel spontán módon is megváltozhat, mert a
környezetből molekulák adszorbeálódhatnak, vagy az anyag belsejéből adalékok migrálhatnak a
felületre. A polimerek felületének minősége meghatározza a környezet fotokémiai, kémiai és
biokémiai degradációs hatásaival szemben mutatott ellenállóképességet.
A felületi hatások tudatos kihasználására, a felületmódosításra a felületi jellemzők — a kémiai
összetétel, felületi szabadenergia, kristályosság, orientáció (kristályos és amorf) mikroszkopikus
egyenetlenségek, pórusosság — valamint a feldolgozás és alkalmazástechnikai tulajdonságok
közötti összefüggések felismerése vezetett [125].
Fázisok kölcsönhatásának jellemzői többkomponensű rendszerekben

Az összetett szerkezetű műanyagrendszerek esetében rendszerint polimer-polimer és szervetlen
(szál, részecske, vagy réteg) -polimer fázisok közötti kölcsönhatások fordulnak elő.
A fázisok közötti kölcsönhatásokat jellemző tényezők: az érintkező felületek nagysága, kémiai
természete, az adhézió, a nedvesedés, a kialakuló határréteg vastagsága és mechanikai jellemzői.
Az érintkező felületek nagyságát a fázisok mérete, geometriája, felületi tagoltsága és a
nedvesedés, ill. annak kinetikája határozza meg.
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Az adhéziós kölcsönhatás energiája kovalens kémiai kötések esetén a legnagyobb, ezt
korlátozza azonban az, hogy a határfelületeken elhelyezkedő reaktív csoportok az adhéziós
kapcsolat kialakulását megelőzően könnyen elreagálhatnak más komponensekkel, vagy
szennyező anyagokkal. Ezért a tárgyalt rendszerekben előforduló határfelületi adhéziót
meghatározó legfontosabb tényezőnek a Lewis elmélet szerint értelmezett sav-bázis
kölcsönhatásokat tekintik.
A nedvesedés mértéke határozza meg, hogy az adott felületű fázisok között a tapadás milyen
effektív felületen valósul meg.
A nedvesedés során a fázisok felületi feszültsége és a határfelületi feszültség által meghatározott
egyensúly alakul ki a folyadék és szilárd fázis között [126]. A határfelületi kölcsönhatások Wu
féle interpretációjából [127] következik, hogy a maximális nedvesedés akkor érhető el, ha a
szilárd és a folyadék fázis határfelületi feszültségének poláris komponensei azonosak. Fowkes
munkái [128] irányították rá a figyelmet arra, hogy a sav-bázis kölcsönhatások a fázisok közötti
nedvesedést jelentősen megnövelik.
A kialakuló határréteg vastagsága polimer-polimer határfelületek esetében szorosan összefügg
a két polimer összeférhetőségével (kompatibilitásával), valamint függ a fázisok érintkezését
létrehozó külső erőktől is. Azonos technológiai körülmények esetén a makromolekulák közötti
kölcsönhatások növekedésével a határréteg vastagsága növekszik. Ez a két fázis egymásba
hatolásának a következménye.
A határréteg-vastagság jelentőségét szervetlen (szál, vagy részecske) és polimer határfelületek
esetében szintén kimutatták [129-130]. Nagyobb vastagságú, deformációra képes határréteg
(interphase) a helyi feszültségcsúcsok kialakulásának, s a fázisok elválásának valószínűségét
csökkenti, így szintén a mechanikai tulajdonságok javulását eredményezi [131].
A határfelületmódosítás fontosabb módszerei

A módosítandó felület szerint általában a nagy felületi energiájú, ill. a kis felületi energiájú
anyagok módosítását különböztetik meg. A felületmódosítások additív vagy szubtraktív
jellegűek lehetnek. Az additív módszerek — amelyek során meghatározott molekulák kontrollált
felvitele, adszorpciója, vagy kiválása történik a felületen — az ipari gyakorlatban elterjedtebbek.
A szubtraktív módszerek általában csekély tömegveszteséggel, felületi degradációval járnak és a
degradációs melléktermékek miatt környezeti hatásuk káros lehet. Másfajta csoportosítás szerint
a felületmódosítások négy főbb irányba sorolhatók: mechanikai, fizikai, kémiai (ill. fizikaikémiai) és biológiai módszerek körébe [132]. Szervetlen töltőanyagok felületkezelését hőre
lágyuló polimer mátrixban szintén négy csoportban tárgyalják: nem reaktív, reaktív
felületkezelés, funkcionalizált polimerek elasztomerrel, és a töltőanyag részecskék lágy
határréteggel történő bevonása [133].
A reaktív módszerek jelentősége egyre növekszik, pl. a szervetlen adalékok felületmódosítása
általában kémiai módszerrel, un. tapadásközvetítők („primerek”, kapcsolókomponensek)
alkalmazásával történik. Ezek lehetnek különböző nagy adhéziós képességű, pl. epoxi-alapú
anyagok, a leggyakrabban azonban szilán alapú felületkezelést valósítanak meg [134]. A reaktív
felületmódosítást szálerősítésű polimer kompozitokban különösen széles körben alkalmazzák
[135].
Bár laboratóriumi szinten a reaktív határréteg kialakítását elektrokémiai és plazma technikával is
megoldották [136-138], a leggyakoribb megoldás, a felületkezelő szer oldatának felvitelével
történik, vagy olymódon, hogy a kapcsoló komponenst a kompozitban az erősítő anyaggal
érintkező polimer tartalmazza, amely a feldolgozás során diffúzióval jut a határfelületre.
Szilán kapcsolókomponens alkoxiszilán csoportjai egymással és a szilárd felületen elhelyezkedő
hidroxil csoportokkal kondenzálódhatnak. A felület-O-Si kötés a szilán típusától függően
hőkezelés hatására, vagy anélkül is kialakulhat. Vastagabb határréteg, amely a fázisok között
fokozatos átmenetet biztosít, kedvezőbb mechanikai tulajdonságokat eredményez [139-140], a
29

Csontos István: Ph.D. értekezés

Szakirodalmi áttekintés

kémiailag nem kötődő adszorpciós réteg viszont a kapcsolódó fázisok közötti kölcsönhatást
csökkenti (11. ábra). Ennek kiküszöbölése jelentős szilárdságjavulást eredményez [141-142].

11. ábra
Mechanikai tulajdonságprofil az üvegszál/polimer határfelületen [141]

Hasonló törvényszerűségek érvényesek az iparban egyéb reaktív tapadásközvetítők, pl. szerves
titanátok, cirkonátok, krómkomplexek, stb. [143] esetében is. A Szerves Kémiai Technológia
Tanszék munkatársai tenzidek és elasztomerek együttes alkalmazásával nem reaktív és reaktív
határréteg módosítási eljárást egyaránt kidolgoztak [144-146], s a többrétegű határfelületi fázis
optimális kialakítására szerkezeti modellt javasoltak. E szerint a töltőanyag részecskéken egy
vékony tenzidréteg adszorbeálódik, amely egy vastagabb elasztomerrétegbe ágyazódik be [147].
Az optimális fázisszerkezet kialakításához az esetek többségében szabályozott feldolgozó
berendezéseket alkalmaznak. Laboratóriumi körülmények között a módosítás általában PID
szabályozóval ellátott szakaszos berendezésben történik, ipari körülmények között pedig
folytonos üzemű folyamatszabályozást alkalmaznak, amelyek korszerű kialakítása különösen
reaktív kompaundálás, ill. feldolgozás esetén döntő jelentőségű.
A határréteg módosítás eddig tárgyalt módszereinél bonyolultabb megoldásokat kell alkalmazni
a polimerek égésgátlása területén, ahol a kompatibilitás mellett a termikus és hidrolitikus
stabilitást, valamint az égésgátló hatás fokozását is biztosítani kell.

1.4.2

A határrétegmódosítás szerepe az égésgátlásban

A különböző polimerek, közöttük a poliolefinek, egyre nagyobb mennyiségben kerülnek
felhasználásra olyan iparágakban (pl. az elektromos- és építőiparban, a gépjárműgyártásban),
ahol a csökkent éghetőség ma már alapvető követelmény. Ezért ezeken a területeken a fejlesztés
fő irányát az égésgátolt termékek képviselik. Az égésgátolt típusok kifejlesztése azért is
rendkívül fontos, mivel a nyugat-európai országok többségében a szigorodó biztonságtechnikai
rendelkezések a poliolefineket számos felhasználási területen kizárólag égésgátolt formában
engedik alkalmazni [125].
A jelenleg leggyakrabban alkalmazott égésgátló alaptípusokat kémiai összetételük alapján a
következő csoportokba sorolják: fém-hidroxidok, halogéntartalmú égésgátló adalékok,
foszfortartalmú égésgátlók, felhabosodó rendszerek, szilikontartalmú égésgátlók.
A fémhidroxid típusú égésgátlók közül legelterjedtebben az alumínium- és a magnéziumhidroxidot alkalmazzák. Mindkét égésgátló hátránya, hogy a megfelelő hatás eléréséhez nagy
koncentrációban kell alkalmazni, ezáltal a kompaundok feldolgozhatósága és mechanikai
tulajdonságai nagymértékben romlanak. A mechanikai tulajdonságok javítására a szabadalmi
irodalom számos eljárást ismertet, amelyek a mátrix és az adalék közötti kompatibilitást
igyekeznek megnövelni. A fizikai módosítások általában a töltőanyag felületének kezelésével
történnek, amelyhez legtöbbször zsírsavakat, zsírsav sókat, szilán vegyületeket, vagy titanátokat
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alkalmaznak [148-149]. A felületkezelés hatása a kompozit egyes tulajdonságaira a 12. ábrán
látható [150]. A húzószilárdságot, a folyóképességet és a szakadási nyúlást a felületkezelő
anyagok eltérően befolyásolják. Olyan felületkezelő anyagot, amely mind a három tulajdonságot
kedvező irányban befolyásolja, nem könnyű kiválasztani.
50
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12. ábra
Az Al2O3·3H2O felületkezelésének hatása az etilén-vinilacetát kopolimer (EVA) kompozit
tulajdonságaira a felületkezelőszer függvényében [150]

Jobb hatás érhető el, ha ezeket az anyagokat kémiailag a mátrixhoz kapcsolják. Ehhez olyan
zsírsavakat, vagy szilán vegyületeket használnak, amelyek kettős kötést tartalmaznak és így
peroxidok segítségével a polimerre ojthatók [151-152]. Leggyakrabban vinil-trietoxi-szilánt és
dikumil-peroxidot alkalmaznak. Chanliau-Blanot és munkatársai [153] alumínium-oxidtrihidráttal (ATH, Al2O3·3H2O) töltött etilén-propilén-dién-terpolimer-PE (EPDM-PE), illetve
EPDM-szilán módosított PE (SMPE) keverékek tulajdonságait tanulmányozták.
Elektronmikroszkópos vizsgálatok alapján megállapították, hogy az ATH-t az EPDM fázis
beburkolja. A DSC vizsgálatok azt mutatták, hogy az adalékot beburkoló EPDM fázis
kristályossági foka nő, míg az adalékkal nem érintkező PE, illetve SMPE fázisoké csökken. A
szilánnal módosított PE-t tartalmazó rendszerek szakítószilárdsága nagyobb, mint a módosítatlan
PE-t tartalmazóké.
A mechanikai tulajdonságok javításának egy másik lehetséges módja szinergetikus égésgátló
hatású anyagok, példáu1 felü1etkezelt vörös foszfor adagolása, amellyel a szükséges adalék
koncentráció csökkenthető [148]. A cink-borátot a fémhidroxid típusú alumínium-oxidtrihidráttal kombinálva nemcsak szinergetikus hatásúnak találták, hanem füstcsökkentőnek is
[154]. A fémhidroxid típusú égésgátlókhoz gyakran szilikonokat is adagolnak a mechanikai
tulajdonságok és a feldolgozhatóság javítása érdekében [155-157].
A legtöbb halogéntartalmú égésgátló alkalmazását korlátozza, hogy a polimerek csepegési
hajlamát nem csökkenti. Továbbá a halogéntartalmú égésgátlókból az égés során mérgező és
korrozív gázok és gőzök szabadulnak fel. Az aromás halogéntartalmú égésgátlókból az égés
során keletkező dibenzo-dioxinok és dibenzo-furánok különösen károsak az egészségre. Az
említett vegyületek klórszármazékai tízszer mérgezőbbek a brómszármazékoknál [158]. A
szigorodó egészség- és környezetvédelmi előírások a halogéntartalmú égésgátlók alkalmazását
korlátozzák.
A foszfortartalmú égésgátlók hatásukat elsősorban szilárd fázisban fejtik ki [159]. A
foszforvegyületekből felszabadu1ó foszforsav és anhidridjei az oxigént enyhén exoterm
reakciókban adják át a szénatomoknak, s a szenesedést az égő polimer felületén vízelvonással
növelik. A lineáris polifoszforsav üveges jellegű védőréteget képezve gátolja az oxigénnek az
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égő felületre, illetve az éghető bomlástermékeknek lángfrontba jutását.
A felhabosodó égésgátló adalékrendszerek a legkorszerűbbnek tekinthetők, annak ellenére,
hogy már hosszabb idő óta ismertek. Az égésgátlás során végbemenő kémiai folyamatok a
leggyakrabban alkalmazott ammónium-polifoszfát–pentaeritrit–melamin rendszer esetén: az
ammónium-polifoszfátból keletkező foszforsav a pentaeritrit szenesedését váltja ki, majd az így
keletkező elszenesedett felületi réteget a melaminból és az ammóniumpolifoszfátból keletkező
gázok habosítják. Ez az elszenesedett, felhabosodott felületi réteg a további hő- és anyagcserét
gátolja, ezáltal az égést megszünteti.
Az égésgátló adalékok új típusát képezik a szilikon tartalmú égés gátlók. Hatásukat azáltal
fejtik ki, hogy az égő felületet egy kemény, enyhén felhabosodott, feltehetően SiO2 tartalmú
szenes réteggel zárják le, amellyel a traszportfolyamatokat és a láng csepegés útján történő
terjedését gátolják [160]. A szilikonokat kisebb hatásosságuk miatt általában egyéb adalékokkal
együtt alkalmazzák. Halogén tartalmú és fémhidroxid típusú égésgátlókkal sikeresen
kombinálhatók.
Az égésgátolt rendszerek módosítására alkalmazott sokféle adalék minősége a speciális hatásuk
mértékét döntően befolyásolja, ennek ellenére ezeket jelenleg nem kellően szabályozott
körülmények között állítják elő. Feltételezhető, hogy a tulajdonságok pontos megtervezéséhez a
számítógépes folyamatirányítással előállított adalékok nagy segítséget nyújtanak.
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2. Kísérleti módszerek és anyagok
2.1 Kísérleti módszerek
2.1.1

A szintézisekhez kifejlesztett reaktorkaloriméter rendszer

Az általunk kifejlesztett rugalmas laboratóriumi rendszert [I-IV] a szakirodalomban ismertetett
berendezésektől megkülönböztetve reaktorkaloriméternek nevezzük, mert bár teljesíti a
reackiókaloriméterekkel
szemben
támasztott
igényeket,
nem
rendelkezik
azok
megkötöttségeivel. Így többek között jól adaptálható különböző méretű reaktorokhoz, szakaszos,
félfolytonos és folytonos működtetésre is alkalmas. Az adatkiértékelés és a szabályozási
stratégiák terén teljes szabadsággal rendelkezik. A felhasználói felülete részletes, kifejező és a
felhasználó saját maga konfigurálhatja. Támogatja a laboratóriumi technológiák ipari szintre
történő átvitelét. A rendszer igen precíz hőmérsékletszabályozással rendelkezik: izoterm módban
az ingadozás kisebb, mint ±0,1 °C. Az új adalékok és adalékkomponensek pontos és
reprodukálható szintézisének megvalósítására és szerves kémiai reakciók (alkilezés,
klórmetilezés, diazotálás, polimerizáció stb.) vizsgálatára kifejlesztett számítógéppel
folyamatirányított laboratóriumi reaktorkaloriméter felépítése a 13. ábrán látható.

13. ábra
A reaktorkaloriméter rendszer vázlata [II]
F1, F2, F3, F4: Adagoló tartályok; p1, p2: Perisztaltikus pumpák; M: A keverőmotor áramfelvételmérője; Tr: Reaktor hőmérő; 1, 2: Mágnes szelepek; Tbe: Köpeny bemeneti hőmérő;
Tki: Köpeny kimeneti hőmérő; F: Kalorimetrikus kalibráló egység

A kereskedelemben kapható hasonló célú készülékeké (pl. Mettler RC1) ára 50 millió Ft-tól
kezdődik. Ezeknél olcsóbb, rugalmasabb és általánosabban felhasználható rendszer csak
viszonylag kevés található (pl. Infante és munkatársai [161] által 3,75 millió Ft költséggel
kifejlesztett rugalmas laboratóriumi rendszer előnyei ellenére a szabályozó rendszer
konfigurálása továbbra is hagyományos programozási munkát igényel).

2.1.1.1 A reaktor és a hőközlő rendszer
A folyamatirányított rendszerben egy 2 dm3-es vagy egy 300 cm3-es hengeres, keverővel ellátott,
üvegből készült duplikátort alkalmazhatunk. A hőközlő közeg etilén-glikol, amelynek a
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hőmérsékletét egy termosztát és egy kriosztát segítségével szabályozhatjuk -20 és 120 °C közötti
hőmérséklettartományban. A két reaktor egyes esetekben szimultán is üzemeltethető. A
reaktorokhoz igény szerint olyan refluxhűtőt vagy desztillálófeltétet lehet kapcsolni, amely
alkalmas a reflux-intenzitás mérésére.

2.1.1.2 Az analóg-digitális interfész
A folyamatirányító eszközökkel a kommunikációt egy UAM-512 I/O bővítőkártya biztosítja. Ez
tartalmaz egy 16 csatornás analóg-digitális (A/D) átalakítót, egy kétcsatornás digitális-analóg
(D/A) átalakítót, továbbá 3 db 8 bites ki- vagy bemenetként programozható portot (PIO8255: A,
B, C) és egy 8 bites kimeneti digitális portot (D). A folyamatirányító program a digitális
portokkal közvetlenül, az A/D és D/A átalakítókkal az AD-AT interface programon keresztül
kommunikál. A számítógépben levő illesztőkártyát szalagkábel köti össze a laboratóriumban
elhelyezett mérőátalakító-távadó áramkörökkel, amelyek a mérő és beavatkozó eszközökhöz
csatlakoznak.

2.1.1.3 Mérőeszközök
Hőmérsékletmérés: 6 db. Pt-100-as ellenállás-hőmérő áll rendelkezésre (Whestone-hídas
áramgenerátoros kapcsolás az 1-6. A/D bemenetekre kapcsolva). Ezek közül egy (Tr) a reaktor
belsejében és kettő (Tbe, Tki) a köpeny be- ill. kilépőágában van elhelyezve. A további három
hőmérő tetszőlegesen elhelyezhető. A reflux-hűtőn speciális hőmérséklet különbség mérésére
alkalmas hőmérőpárt helyeztünk el (a 8. A/D bemenetre kapcsolva), ez a hűtőfolyadék
hőmérséklet emelkedését méri, így a reflux-intenzitással arányos jelet szolgáltat.
Szintérzékelés: nyolc darab infravörös elven működő szintérzékelőt vehetünk igénybe (az A
porton keresztül). A szintérzékelők fénysorompóként működnek, az adagolótartályokra szerelve
jelzik azok „üres-tele” állapotát.
pH mérés: Radelkis gyártmányú precíziós pH mérővel és OP-0808P típusú kombinált
üvegelektróddal történhet (az adatok beolvasását a B porton keresztül végeztük).
Tömegmérés: a Sartorius gyártmányú LC 4800P típusú digitális mérleg a számítógéphez
közvetlenül csatlakozik a RS232 adapteren keresztül. A kommunikáció kétirányú, a mérlegnek
vezérlőparancsokat (pl. tárázás) is küldhetünk.
Nyomatékmérés: a reakcióelegy viszkozitásának változása a keverő forgatónyomatékának
mérése alapján követhető, ezáltal a reaktorban végbemenő folyamatokról nyerhetünk fontos
információkat. A viszkozitás arányos a keverőnyomatékkal: η = kM, ahol η az anyag dinamikai
viszkozitása, k: arányossági tényező, M: a keverőnyomaték. A keverési nyomaték a keverőmotor
áramfelvételének mérésével határozható meg: M = c(I-I0), ahol I: a motor teljes áramfelvétele, I0:
üresjárati áramfelvétel, c: állandó). Az IKA RE 162 típusú keverőhöz általunk készített
áramerősség-mérőt [III] az A/D interfész 7. csatornájára kapcsoltuk. A nyomatékmérés
alkalmazásai a 3.1.1.1, a 3.1.2.2, a 3.1.2.4, és a 3.1.2.5 fejezetekben találhatók.

2.1.1.4 Beavatkozó eszközök
Adagoló rendszer: a reagensek adagolása két vezérelhető Peripump D 5187 típusú perisztaltikus
szivattyú (sebességét a C porton keresztül vezéreljük) és 2-4 db. Radelkis gyártmányú, 24V-os
feszültséggel működő mágnesszelep segítségével történhet (a D porton keresztül vezérelve). Az
adagolótartályok elhelyezhetők a mérlegen, így az adagolás szabályozottan is történhet.
Relék: két 24V-os relé (szintén a D porton keresztül vezérelve) tetszőleges, hálózati
feszültséggel működő berendezés számítógépes vezérlésére alkalmas (pl. kriosztát szivattyú,
mágneses keverő). A termosztát fűtését, ill. a kalorimetrikus kalibráló egységet szintén relével
vezéreljük.
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2.1.1.5 A folyamatirányító szoftver
A szoftver kifejlesztése során a cél olyan interaktív program megvalósítása volt, amely a
folyamatirányítási lehetőségeket a folyamatperifériák által meghatározott korlátokon belül
maximálisan kihasználva alkalmas ipari folyamatok modellezésére, méretnövelési feladatok
elvégzésére, hőtani mérésekre, valamint egyéb kutatási és oktatási feladatok elvégzésére. A
folyamatirányító programot az automatizált rendszerekre vonatkozó szabványok figyelembe
vételével (l. az 1.1.1 és az 1.1.2 fejezetben), Pascal nyelven, az objektum-orientált programozási
technika felhasználásával készítettük, amelynek szerkezeti vázlata és főbb funkciói a 14. ábrán
láthatók.
Alapműveleti és alapfolyamat programok
bevitele, fázisok aktiválási
és végfeltétele, stb.

Receptúraszerkesztő

Ellenőrző- és alapjelek,
vezérlőjelek, üzenetek,
hibajelzések, stb.
kijelzése a monitoron.

Teljes grafikus
megjelenítés külön
számítógépen (Vision)

Folyamatirányító
program

Kinetika,
reakcióhő,
hőtani paraméterek,
kezdeti feltételek, stb.

Adatgyüjtés

Végrehajtó ciklus

Folyamat:
érzékelők és beavatkozó eszközök

Direkt vezérlés
vagy

Adatok mentése

Szimuláció
Entalpiamérés

Off-line feldolgozás
és kiértékelés

Szabályozók

14. ábra
A folyamatirányító program főbb lehetőségei és felépítésének vázlata
Receptúra alapú vezérlés
A kémiai technológiák elvégzéséhez az egymást követő műveleteket a folyamatirányítás nyelvén
kell megadnunk, ez a folyamatirányítási receptúra. A folyamatirányító szoftver segítségével
hierarchikus szerkezetű receptúrát hozhatunk létre, amelynek három szintje van: receptúra
modul, fázis, és lépés. A receptúra egy vagy több receptúra modulból áll. A receptúra modul
egymást időrendben követő fázisokból épül fel. A fázisok lépésekből állnak, amelyek a szerkezet
legalacsonyabb szintjén a beavatkozó eszközök beállítására vagy szabályozásra alkalmasak.
Több lépés egymás mellett, szimultán is működhet. A folyamatirányítási receptúra általános
szerkezetét és szintjeit a 15. ábra mutatja.
I n d ít á s

Lépés 12

Lépés 1i

F á z is 2
V égp on t
d e t e k t á lá s
2

L épés 21

L épés 22

L épés 2j

F á z is m
V égp on t
d e t e k t á lá s
m

L épés m 1

L épés m 2

Lépés m k

Receptúra modul n

V égp on t
d e t e k t á lá s
1

Receptúra modul 2

Receptúra modul 1

F á z is 1
L épés 11

L e á llít á s

15. ábra
A receptúra (folyamatirányítási algoritmus) szerkezete a folyamatirányító programban [IV]
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A lépések szerkesztésekor ki kell választani művelet típusát (szabályozások, beavatkozó
eszközök ki- és bekapcsolása, hőtani kalibrálás, várakozás, stb.) és azokat a feltételeket, amelyek
teljesülésekor a megadott tevékenységet elkezdi, illetve befejezi. Ilyen feltétel lehet valamelyik
hőmérséklet, a pH, a mérlegen mért tömeg, a szintérzékelők „üres” vagy „tele” állása, fázisidő
letelte, stb.
A művelet típusának kiválasztása után megadhatók annak részletei. Egy szabályozási művelet
esetében pl. a következő paramétereket lehet megadni:
•
•
•
•
•
•

A szabályozó típusa: PID, módosított PID, „Ki-Be”, stb.,
P, I, D erősítési tényezők, bemeneti, és kimeneti korlátozások,
A kaszkád szabályozó azonosítója,
A szabályozott jellemző: hőmérséklet, hőmérsékletkülönbség, nyomaték, pH, tömeg, stb.,
Kimenet: perisztaltikus pumpák, mágnesszelepek, relék (hűtés vagy fűtés), kaszkád, stb.,
Alapjel: közvetlenül megadható (lineárias változó vagy állandó), ill. kaszkád.

A paraméterezett lépések önmagukban, vagy nagyobb egységbe (fázis, modul) csoportosítva
alkalmazhatók.
Alapműveleti és alapfolyamat könyvtár létrehozása
A lépésekből olyan fázisokat hoztunk létre, amelyek a megfelelő paraméterezéssel univerzálisan
felhasználhatók különböző technológiákban, azaz alapműveleteket (l. az 1.1.2 fejezetben)
alkotnak (16. ábra). A különböző típusú alapműveleteket elmentve alapműveleti könyvtárat
hoztunk létre [III-IV]. Az alapműveleti könyvtár a 2. táblázatban felsorolt alapműveleteket
tartalmazza.
2. táblázat
A kémiai technológiák fejlesztéséhez kidolgozott alapműveleti könyvtár

A folyamatirányító program általánosabbá tételéhez a műveleti szintű szabályozás fölé
alapfolyamat szintű programrészt alakítottunk ki. Ez a szint tartalmazza azokat a főbb
paramétereket, amelyek az alapfolyamatra jellemzők (16. ábra). A receptúra modulok szintjén az
egyes alapfolyamatokra jellemző általános programrészek kidolgozhatók és elmenthetők. Egy
konkrét kémiai technológia kialakításakor már mindössze ezeket a paramétereket kell megadni,
nagymértékben egyszerűsítve a receptúra előállítását. Ezek a paraméterek lehetnek
hőmérsékletek, pH munkapont, adagolási sebességek, stb.
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Fázis

Receptúra
modul

A művelet
paraméterei

A folyamat
paraméterei

16. ábra
A folyamatirányítási receptúra szintjeinek kialakítása az alapkönyvtárakból az adott szint
jellemző paraméterek bevitelével

A vegyipari alapfolyamat szintű receptúra modulok kialakítása és alkalmazása a 3.1 fejezetben
található. Alapfolyamat szintű receptúrákat összetett folyamatok végrehajtására is sikeresen
alkalmaztunk: pl. aromás alkilezés (l. a 3.1.1.1 fejezetben), klórmetilezés (l. a 3.1.1.2
fejezetben), diazotálás (l. a 3.1.2.6 fejezetben) reakciótípusok körében.
A folyamatirányítás végrehajtása
A folyamatirányítási receptúra kialakítása, vagy a könyvtárból történő betöltése után elindítható
a folyamatirányítás végrehajtása. A képernyőről leolvasható az éppen végrehajtás alatt levő
receptúra modul és fázis, az Üzenetek ablakban pedig megjelennek az elvégzett műveletek. A
Szabályozások ablakban az aktív fázishoz tartozó szabályozási lépések paraméterei láthatók: az
ellenőrző jel, az alapjel, ezek különbsége, és a beavatkozó jel. A receptúra feldolgozását a
program háttérciklusa végzi, a technológia és a szabályozók paraméterei működés közben
módosíthatók. A mérési adatokat a program táblázatos formában rögzíti.
Direkt vezérlés
A közvetlen kezelői beavatkozást biztosító ablakon keresztül bármelyik jelforrás jele
megjeleníthető, és a beavatkozó eszközök közvetlenül működtethetők. A kézi vezérlés a
receptúra futtatásával összhangban működik.
Szabályozó algoritmusok
A szabályozási feladatok megvalósítására módosított PID szabályozót, a hőmérséklet
szabályozására kaszkádkapcsolást alkalmaztunk. A hőmérsékletprogramok hatékonyabb
végrehajtása érdekében olyan algoritmust dolgoztunk ki, amely a gyors totálhűtést/totálfűtést a
pontos PID algoritmussal kombinálja. Nagy szabályozási eltérések esetén a PID szabályozórész
inaktív, ezért az „elintegrálódás” zavaró hatása is elkerülhető. A relék és adagoló szelepek
esetében a pontos beavatkozás érdekében pulzus szélesség modulációs vezérlést alkalmaztunk.
Interaktív grafikus kommunikációs program
Annak érdekében, hogy a folyamatok a receptúra végrehajtása közben vizuálisan is jól
követhetőek, áttekinthetőek legyenek egy ipari rendszereknél széles körben alkalmazott
folyamatmegjelenítő szoftvert illesztettünk a főprogramhoz (Vision 3.5). Ennek a programnak az
egyik lehetséges készülék-összeállítását szemléltető képét láthatjuk a 17. ábrán. A programmal
láthatóvá tehető a reaktor és a hozzá kapcsolódó berendezések (szelepek, relék) állapota, a
mérőeszközök által szolgáltatott jelek (hőmérsékletek, pH, nyomaték), a szabályozó által
szolgáltatott jelek (alapjel, vezérlőjel) numerikus vagy diagram formájában, a folyamatirányító
számítógépbe töltött receptúra szintjei. A grafikus megjelenítés a folyamatirányító rendszertől
független számítógépen történik. A két számítógép MULTISIO protokollal soros vonali
adapteren (RS232) keresztül kommunikál egymással.
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17. ábra
A reaktorkaloriméter-rendszer paramétereinek megjelenítése a Vision programmal egy
lehetséges összeállításban
A rendszerrel megvalósított folyamatirányítás matematikai modelljének kidolgozása
A reakcióhő on-line meghatározásához, a folyamat szimulációjához és a szabályozási
algoritmusok fejlesztéséhez a rendszert leíró mérlegegyenleteket kellett felállítani. A hőmérleg a
reaktorkaloriméter esetében a következőképpen írható fel:
Qk + Qak + Qad+ Qr + Qref + Qv = 0
(31)
A hőmérleg tagjai:

a köpenyen keresztül közölt (elvont) hőáram:

Q k = k ⋅ A ⋅ (Tr − Tk ) ,

a hőmérsékletváltozást okozó hőáram:

Qak =  C r + ∑ mi ⋅ c pi  ⋅

az adagolás hőárama:
a reakció hőárama:

(32)
dTr
,
dt

dm ad
⋅ c p ad ⋅ (Tr − Tad ) ,
dt
dn
Q r = − ∆H ⋅ ,
dt
Q ad =

(33)
(34)
(35)

a reflux által elvont hőáram:

Qref = ∆T ref ⋅ w h ⋅ c ph ,

(36)

a hőveszteség hőáramának közelítése:

Q v = α v (Tr − Ta ) .

(37)

A hőátadó felület (A) a reaktor geometriai adataiból és feltöltöttségéből számítható az
V − V0 + Vv
A = A0 + 4 ⋅ r
(38)
D
összefüggés alapján, amely figyelembe veszi a keverés hőátadó felület növelő hatását
(tölcsérképződés, virtuális térfogat növekedés). Reakciókinetikai szempontból két reakciótípust
vettünk számításba:
Pillanatszerűen lejátszódó reakciók esetét, amikor az adott körülmények között az átalakulás
végtelen kis időtartam alatt teljesen végbemegy (pl. diazotálás),
Nem pillanatszerűen lejátszódó reakciók esetét:
1
dn
mi
r=
⋅ i = k ∏ ci ,
(39)
ν j ⋅ Vr dt
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ahol r a reakciósebesség (mol/m3s); k a reakciósebességi állandó, ci az i komponens
koncentrációja (mol/m3), νi a sztöchiometriai együtthatója, mi a részrendje. A reakciósebességi
állandó hőmérsékletfüggését az Arrhenius-egyenlettel vettük figyelembe:
k = k 0e

−

E#
RTr

,

(40)

ahol k0 a preexponenciális tényező, E# az aktiválási entalpia (J/mól), R a gázállandó (J/mól/K).
A matematikai modell alapján korszerű szabályozási rendszerek megvalósítására is lehetőség
nyílik. Így például a 2. ábrán bemutatott adaptív algoritmussal megoldható a PID szabályozó
paramétereinek folyamatos módosítása úgy, hogy az leginkább megfeleljen a reaktor pillanatnyi
állapotának (feltöltöttség, konverzió, hőmérséklet, stb). Modellbázisú szabályozás alkalmazása is
lehetséges. Ekkor a modell a 3. ábra szerint a szabályozási lépésben megadott, eredeti alapjel
módosításával avatkozik be.
A reakcióhő és az anyagmérleg on-line számítása
A reakcióhő számításához a 31. egyenletből kifejezzük a reakció hőáramát (Qr), amelynek
integrálásával, a 35. egyenlet alapján, az átalakult anyag mennyiségének ismeretében a reakcióhő
(∆H) kiszámítható:
∆H =

∫ Q dt
r

∆n .
(41)
A többi hőáram tagban levő hőmérsékletek folyamatosan mérhetők, illetve kezdeti
paraméterként megadhatók. Minden egyes entalpiamérés előtt és után meg kell határozni a 32.
egyenletben levő k hőátbocsátási tényezőt és 33. egyenletben szereplő ∑ mi c pi összeget, a

reakcióelegy hőkapacitását, ill. az elegy fajhőjét. A hőátadó felületet a 38. összefüggés alapján
határozható meg. Az anyagmérleg szerint a reaktorban levő anyagmennyiség a kezdeti
bemérésekből és a beadagolt komponensekből áll:
m ≡ ∑ mi = ∑ mi 0 + ∫ w i dt .

(42)
Az adagolások tömegáramát a mérleg segítségével határozzuk meg. A térfogatokat additívnak
tekintjük.
A hőátbocsátási tényező meghatározásának menete:

1. Bekapcsoljuk a keverést, leolvassuk a virtuális térfogatot, amelyből meghatározzuk a
hőátadó felület nagyságát.
2. A reaktor hőmérsékletét a munkapont értékre állítjuk be. A hőmérséklet stabilizálódása után
(t0) kb. 10 - 15 perc várakozás után (t1) bekapcsoljuk a kalorimetrikus kalibráló egységet.
3. Pontosan 10 perc várakozás után kikapcsoljuk a kalibráló egység fűtését (t2).
4. Megvárjuk, amíg az egyensúly újra beáll (kb. 15 perc, t3).
A k hőátbocsátási tényező meghatározására vonatkozó 46. összefüggés a Peroxid adalékok
előállítása c. fejezetben (3.1.2.1) található.
A reakcióelegy fajhő-meghatározásának menete:

1.
2.
3.
4.

Megvárjuk, amíg a szabályozó az előírt hőmérsékletet stabilan beállítja (t0).
10 perc várakozás után az alapjelet 5 °C-kal emeljük (t1).
Megvárjuk, amíg a szabályozó az elegy hőmérsékletét az új értékre stabilan beállítja (t2).
10 percig tartjuk ezt a hőmérsékletet (t3).
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A fajhő (cp) értékének kiszámításához a Peroxid adalékok előállítása c. fejezetben (3.1.2.1)
található 47. képletet használjuk. (t0, t1, t2, t3: a műveletek időpont-határai)
A reaktor Cr hőkapacacitását előzetesen, ismert mennyiségű (ismert hőkapacitású) vizet bemérve
a reaktorba a 47. egyenlet alapján határoztuk meg. Az αv hőveszteségi tényezőt szintén
kísérletileg határoztuk meg oldószerrel feltöltött reaktorban (Qr=0), a reaktorhőmérséklet állandó
értéken tartva (Qak=0), adagolás, és reflux nélkül (Qad=0, Q=0ref). Ekkor a hőveszteségi tényező
az
T − Tk
α v = −kA r
(43)
Tr − Ta
egyenlettel számítható.
A reakcióhő on-line mérését az erre szolgáló programrész segítségével aktiválhatjuk. A program
ekkor bekéri a megmért hőtani adatokat, a készülékben levő és az adagolandó anyagok
jellemzőit, valamint a készülék geometriai adatait. Ezeket megadva a továbbiakban a hőmérleg
tagjait folyamatosan nyomon követhetjük.
Szimuláció
A szimulációk elvégzése során szintén a hőmérlegből indultunk ki (31. egyenlet), amelyből
kifejeztük az akkumulálódó hőáramot (Qak), és a kezdeti anyagmennyiségek és fajhők
ismeretében a differenciál egyenletet differenciaegyenletté alakítva numerikusan integráltuk:
Q ak j
∆Trj =
∆t ,
(44)
C + mc
r

∑

i pi

Tr = Tr 0 + ∑ 0 ∆Trj .
j

(45)
Qk számítása során a köpeny hőmérséklet is meg kell határoznunk. A Tk alapjelét a
folyamatirányítási receptúrában levő szabályozó számolja ki (Tr alapján). Tapasztalataink szerint
a köpenyhőmérséklet változása elsőrendű, holtidős tárolóval jól modellezhető. A 2 dm3 reaktor
térfogat esetén 50 s-os időállandót és 10 s-os holtidőt határoztunk meg. Qr számítására a 41.
összefüggés alapján meghatározott entalpiaértéket adhatjuk meg, a reakciósebesség számításához
a 39-40. képleteket alkalmaztuk. A hőmérsékletek számításával párhuzamosan az anyagmérleget
és a fajhő változását is folyamatosan számítottuk. A szimuláció működését a szakirodalomban
javasolt egyszerű modelleken (l. az 1.2.6 fejezetben) ellenőriztük, ezek közül látható egy példa a
18. ábrán.
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18. ábra
Adagolással végzett összetett hőmérsékletprogram a reaktorkaloriméterben végrehajtva, és
ugyanennek a programnak a szimulációja (NaOH+HCl→NaCl+H2O)
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Egyéb műszeres mérések

A DSC méréseket SETARAM DSC92 típusú készülékkel hajtottam végre nyitott Al mintatartók
alkalmazásával, N2 atmoszférában, 10 °C/min fűtési sebességgel.
A termogravimetriás vizsgálatokat SETARAM LabSYS típusú berendezéssel végeztem 500 µles kerámia, ill. Pt tégelyben, N2 atmoszférában, 10 °C/min felfűtési sebességgel.
A pásztázó atomi erőmikroszkópos felvételeket a TA Instruments µTA 2990-es AFM
készülékkel végeztük nem érintkező, „tapping” üzemmódban. Alapfrekvencia: 280 kHz.
A gázkromatográfiás méréseket Shimadzu GC-14B kromatográffal, PTE-5 (5 % difenil + 95 %
dimetilpolisziloxán, 30 m * 0,32 mm * 1 µm) kolonnával végeztük. A hőmérsékletprogram:
100 °C 1 percig, 15 °C/min, 270 °C 3 percig. A vizsgált anyagok mennyiségét a megfelelő csúcs
alatti területtel jellemeztük.
A Raman spektroszkópiai vizsgálatokat Yobin-Yvon LabRam Raman mikroszkóppal, 532 nmes (zöld) Nd-YAG és 633 nm-es (piros) He-Ne lézerrel végeztük.
A konduktometriás titrálásokat Radelkis OK-102/1 típusú vezetőképességmérő műszerrel és
OK-0902P elektródával végeztük.
A pásztázó elektronmikroszkópos felvételek elkészítéséhez JEOL 5500 LW típusú
elektronmikroszkópot alkalmaztunk.
A színmérések során MOMCOLOR 100 digitális színmérőt alkalmaztunk.
A röntgendiffrakciós vizsgálatokhoz Philips PW1820 diffraktométert használtunk. A
sugárforrás: réz anód, 40 kV, 25 mA (CuKα).
Nitrogén-oxidok mérésére kemilumineszcenciás elven működő NO/NOx analizátort
használtunk (Thermo Environmental Instruments Inc. Model 44). A műszer mérési tartománya
0,5-10000 ppm.

Az UV spektrumok felvételére HP 8452 UV/VIS diódasoros spektrofotométert alkalmaztunk.
A röntgen fotoelektron spektroszkópiás (XPS) vizsgálatokhoz KRATOS XSAM800
spektrométert használtunk MgKα1,2 sugárforrással.
A mesterséges öregítést Xenotest 450 típusú készülékkel 40 % relatív páratartalomnál 43 °C-on
végeztük.
Cone kaloriméteres méréseket Stanton Redcroft (50kW/m2) berendezéssel végeztük.
Oxigén-index meghatározását Oxindex típusú készüléket használtunk (MSZ 09.40041-77).

A polimer kompozitok mechanikai tulajdonságait Textenser típusú berendezéssel (Textílipari
Kutató Intézet) vizsgáltuk (MSZ 1199-78).
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Fizikai/kémiai jellemzők

Sanofi

Etil-alkohol

mt: 238.24 g/mól
mt: 122,99 g/mól; op: -89 °C;
fp: 59 °C; ρ: 1,314 g/cm3
mt: 138.21 g/mól
mt: 73,09 g/mól; fp: 153 °C;
ρ: 0,944 g/cm3
mt: 46,07 g/mól; fp: 78,3 °C;
ρ: 0,789 g/cm3

Sanofi
Sanofi
Sanofi
Sanofi

Szterogenol
cc. HCl
40 %-os NaOH oldat
NaHCO3

Reanal

Reanal
Reanal

Reanal
Reanal
Reanal

terc.-Butil-hidroperoxid

terc.-Amil-hidroperoxid
Pivaloil-klorid

Neoheptanoil-klorid
Hidrogén-peroxid
Cetil-klórformiát

Peroxid adalékok előállítása

Sanofi
Sanofi

1,2-Dietoxi-benzol
1,2-Dimetoxi-benzol

mt: 90,12 g/mól; op: 5 °C;
fp: 156-160 °C; ρ: 0,94 g/cm3
mt: 104,15 g/mól
mt: 120,58 g/mól; op: -56 °C;
fp: 105 °C; ρ: 0,979 g/cm3
mt: 148,63 g/mól
mt: 34,01 g/mól
mt: 304,9 g/mól

mt: 84.01 g/mól

mt: 166,22 g/mól; op: 43 °C
mt: 138,17 g/mól; op: 15 °C;
fp: 207 °C; ρ: 1,055 g/cm3
mt: 384,4 g/mól

Megjelenés

Színtelen folyadék

Fehér por
Színtelen, jellegzetes szagú folyadék

Szürkésfehér por
Színtelen, illékony folyadék

Színtelen, szúrós szagú folyadék
35%-os oldat
Színtelen, szúrós szagú folyadék

Színtelen folyadék
Színtelen, szúrós szagú folyadék

69 %-os, színtelen oldat

Fehér por

Barnássárga v. szürkésbarna por
Színtelen, sárgás, v. zöldes folyadék

Jellegzetes szagú kristályos anyag
Átható szagú folyadék

3,4-Dialkoxi-benzilkloridok előállítása klórmetilezéssel

Sanofi
Sanofi

Kálium-karbonát
Dimetil-formamid

3.1.1.2 és 3.1.1.3

Sanofi
Sanofi

3.1.2.1

Eredet

7-Izopropoxi-izoflavon előállítása aromás alkilezéssel

7-Hidroxi-izoflavon
Izopropil-bromid

3.1.1.1

Megnevezés

2.2 Felhasznált anyagok és jellemzőik

Csontos István: Ph.D. értekezés
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Vízben mérsékelten (>=10 g/100 g víz
22°C-on) oldódik

Nedvszívó
Vízzel elegyedik

Egyéb

Felhasznált anyagok és jellemzőik

mt: 98,06 g/mól; op: 53-60 °C;
fp: 200 °C; ρ: 1,314 g/cm3
ρ: 0,92 g/cm3;dermedéspont 1618 °C; elszappanosítási szám:
190; jódszám: 113

mt: 61,83 g/mól; op: 185°C
mt: 208.33 g/mól; fp: 168 °C;
ρ: 0,93 g/cm3; η: 0,65 mPas
op: 17°°C
η: 1,05 g/cm3

ν: 70 cP (25 °C)

mt: 384,4 g/mól
mt: 271,19 g/mól
op: 160-169 °°C
átlagos szemcseméret<30µm

SIGMA-ALDRICH
Chemie GmbH
Eurotrade Kft.

mt: 104,2 g/mól; fp:145,2 °C

Materiál Vegyipari
Szövetkezet
Sanofi

mt: 93,11 g/mól
ρ: 1,18 g/cm3
mt: 69,00 g/mól
mt: 144,17 g/mól
mt: 40,00 g/mól

Frissen desztillált

Természetes agyagásvány

Szürkésfehér por
Színtelen, olajos folyadék
Színtelen folyadék
Fehér, kristályos por
Barnásszürke lemezkék
Fehér lemezkék v. szemcsék

Vízoldható, gyökös iniciátor

Felhasználás előtt NaOH oldattal mosott,
desztillált
Kation-aktív tenzid

Nem elágazó láncú, szilanol-funkciós

Vízben oldódó fehér, kristályos anyag

Színtelen jellegzetes szagú, vízben rosszul
oldódó folyadék
Sárgásfehér por

Színtelen folyadék

Színtelen, kristályos vegyület
Jellegzetes szagú, színtelen folyadék

Színtelen folyadék

Higroszkópos

Levegőn elfolyósodik

Nemionos tenzid

Nedvességre érzékeny

Felhasznált anyagok és jellemzőik

A táblázat jelölései: fp: forráspont; op: olvadáspont; mt: molekulatömeg; ν: kinematikai viszkozitás; η: dinamikai viszkozitás; ρ: sűrűség

Reanal
Reanal
Reanal
Reanal
Reanal

Azopigment előállítása diazotálással és azokapcsolással

Anilin; C6H5NH2
cc. HCl oldat
Nátrium-nitrit; NaNO2
2-Naftol, C10H7OH
Nátrium-hidroxid; NaOH

3.1.2.6

Szilor Kft

Reanal
Wacker-Chemie GmbH

Goldschmidt

Nanokompozit előállítása emulziós polimerizációval

Szterogenol (cetil-piridinium-bromid
monohidrát)
2,2’-azobisz (2-metilpropionamidin)
dihidroklorid
Montmorillonit (Microtec)

Sztirol

3.1.2.5

Szilorka K-1; (dibutil-ón-dilaurát)
Sn(C4H9)2(C12H25)2

Tegomer H-SI 2111
(Szilikon-oligomer)
Borsav H3BO3
Tetraetoxi-szilán; Si(OEt)4

Bóroxo-sziloxán előállítása polimerizációval

Merck

Glicerin; C3H8O3

3.1.2.4

Erősen higroszkópos fehér por

mt: 141,94 g/mól; op:563 °C;
ρ: 2,39 g/cm3
op: 17,9 °C; mt: 92,09 g/mól;
fp: 290 °C; ρ: 1,26 g/cm3

Reanal

Foszfor-pentoxid; P2O5
Színtelen, viszkózus folyadék, vízben
korlátlanul oldódik

Fehér, zsíros tapintású por

op: 60°C; mt: 358.56 g/mól;

Világossárga színű, száradó, zsíros olaj

Sárgás, vízben nem oldódó viszkózus
folyadék
Fehér, kristályos por

Glicerin-monosztearát;
Unichema International
CH3(CH2)16COOCH2CH(OH)CH2OH

Égésgátló hatású adalékanyag előállítása észteresítéssel

Napraforgó olaj

3.1.2.3

Cereol Rt.

Maleinsav-anhidrid

Határfelületi kapcsolókomponensek előállítása

Akzo Chemie GnbH
(Hollandia)
Sigma

Nouracid DE

3.1.2.2
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3. Kísérleti eredmények és értékelésük
A kísérleti munka célja az volt, hogy a tanszéken kidolgozott reakciókalorimétert alkalmassá
tegyük a korszerű szerves kémiai technológiák oktatására, valamint a gyógyszeripari
intermedierek és műanyagipari adalékanyagok ipari folyamatirányítással megvalósuló
szintézisének laboratóriumi modellezésére, illetve fejlesztésére.
Ennek érdekében szükségesnek látszott az ipari gyakorlatban elterjedten alkalmazott műveleti
szintű folyamatirányítási koncepció továbbfejlesztése. A berendezés oktatásba történő
bevezetését követően számos technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és
hatékonysági probléma megoldását terveztük a számítógépes folyamatirányítással a
gyógyszeripar és a műanyagipar számára. Ily módon előállított adalékanyagok felhasználása
anyagtudományi fejlesztésekhez — különösképpen a felületmódosításra — szintén a doktori
munka fontos részét képezte. Végül törekedtünk arra, hogy a munka során a laboratóriumban
kidolgozott folyamatirányítási algoritmusokat és technológiákat félüzemi, ill. üzemi léptékre
növelve, közvetlen ipari hasznosításukat is elősegítsük.

3.1 A reaktorkaloriméter alkalmazása szerves szintézisek
megvalósítására
3.1.1

Gyógyszeripari intermedierek előállítása

3.1.1.1 7-Izopropoxi-izoflavon előállítása aromás alkilezéssel
A 7-izopropoxi-izoflavon előállítása során a számítógépes folyamatirányítás megfelelő
hőmérséklet- és adagolásprogramjának kialakításával lehetővé tettük, hogy a reakció
magasabb hőmérsékleten, nagyobb reakciósebességgel menjen végbe, az alkilezőszer
áthabzása és vesztesége csökkenjen. Mindezt jó minőségű, jól szűrhető, reprodukálható
termék előállításával és 10-15 % alkilezőszer megtakarításával
értük el. Így a
folyamatirányítással gyártástechnológia hatékonyságának növelése, s következésképpen
jelentős gazdasági haszon érhető el.

A 7-hidroxi-izoflavon izopropilezése az oszteoporózis elleni Ipriflavon szintézisének utolsó
lépése. Az alkilezést szakaszos reaktorban, dimetilformamid oldószerben, feleslegben lévő
izopropil-bromiddal végzik kálium-karbonát bázis jelenlétében [162]. Az eredeti technológia
szerint a bemért anyagokat 75 °C-ra melegítették, amikor a reakció előre haladása miatt a reflux
intenzitása csökkent, 95 °C-on utóreagáltatást végeztek. Ezután az elegyet 20 °C-ra hűtötték,
majd vizes etilalkoholt adagoltak a készülékbe, hogy a szuszpenzió keverhető maradjon.
A reakcióséma a következő:
O

O

+
HO

O

CH3

K2CO3
CH Br
DMF

CH3

CH3

CH

O

O

CH3

7-hidroxi-izoflavon

7-izopropoxi-izoflavon (Ipriflavon)

A 7-izopropoxi-izoflavon üzemi technológiájának fejlesztését a következő szempontok
indokolták:
•
•

Az oldószerként használt dimetilformamid nehezen regenerálható, környezetvédelmi
problémát okoz.
Megkezdték az ipari folyamatirányító rendszerrel (Chemiflex) történő gyártást, de a
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folyamatirányítás előnyeit a mérés-adatgyűjtésen túlmenően nem használják ki. A
folyamatirányító program végrehajtása a korábbi tapasztalatok alapján közvetlen kezelői
beavatkozásokkal történik (l. az 1.1.5 fejezetet). Ilyen körülmények között a gyártás egyes
szakaszainak kézbentartása bizonytalan.
Az egyik bizonytalan szakasz a reakció első szakasza, amikor a hőmérséklet emelése közben
felhabzás és intenzív reflux indul meg. Eközben az izopropil-bromid egy része a
kodenzátoron keresztül távozik a rendszerből. Ezért egy mól 7-hidroxi-izoflavonhoz
viszonylag sok, 1,45 mól izopropil-bromid szükséges.
A másik bizonytalan szakasz a termék kikristályosítása, ami esetenként rosszul kezelhető
csapadékot eredményez.

Az oldószer változtatás lehetőségeinek vizsgálata
A vízből nehezen regenerálható dimetilformamid kiváltására az alkilezést fázistranszfer
katalizátor jelenlétében és anélkül számos más oldószerben is elvégeztük. Az eredményeket a 3.
táblázatban foglaltuk össze. Az alkalmazott oldószerekkel minden esetben, még hosszabb
reakcióidő alatt is kisebb termelést értünk el, mint az eredeti eljárásban. Ebben a
kísérletsorozatban a mólarány: 7-hidroxi-izoflavon/K2CO3/izopropil-bromid = 1/1,5/1,45. A
reakció nem ment teljesen végbe akkor sem, amikor kálium-karbonát helyett vízmentes nátrium
karbonátot használtunk dimetilformamid oldószerben. Az új oldószer kiválasztása gazdasági
szempontok alapján lehetséges.
3. táblázat
7-izopropoxi-izoflavon előállítása különböző oldószerekben

Kísérletek az alkilezőszer módosítására
Az összehasonlító vizsgálatok azt mutatták, hogy a legjobb eredményt izopropil-bromiddal
dimetilformamid oldószerben érhető el. Feltételeztük, hogy az alkilezőszer módosítása
környezetbarát oldószer használatát teszi lehetővé. Ezért az alkilezőszerben lévő távozó csoport
(leaving group) változtatásának hatását vizsgáltuk.

Izopropil-alkoholból metánszulfonsav-kloriddal izopropil-mezilátot állítottunk elő. A tiszta
mezilátot vákuumdesztillációval 79 %-os hozammal nyertük ki (fp.: 89-92 °C/1,7 kPa).
O

O
+

HO

O

CH3
CH3

O
CH O

S

K 2CO 3
CH3

O

(CH3)2CHOH

CH3

CH

O

O

CH3

Az alkilezési kísérleteket izopropil-alkohol oldószerben vízmentes kálium-karbonát bázis
jelenlétében végeztük. Megállapítottuk, hogy a reakció 70 °C körüli hőmérsékleten hat óra alatt
megy végbe. A terméket vizes hígítás után szűréssel különítettük el. A nyerstermék etilalkoholból átkristályosítva, 70-72 % össztermeléssel, az eredeti technológia szerint kapott
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termékkel azonos minőségű anyagot szolgáltatott. Bár az izopropil-mezilát ígéretes
alkilezőszernek mutatkozott, gazdaságossági szempontok alapján továbbra is izopropil-bromidot
kellett alkalmazni.
Kísérletek az alkilezőszer feleslegének csökkentésére
Az izopropil-bromid feleslegének csökkentésére és a reakció gyorsítására irányuló kísérletek
sikerrel jártak. Azt találtuk, hogy 1 mól 7-hidroxi-izoflavonra számított 1,45 mól izopropilbromid mennyisége 1,2-1,3 mólra csökkenthető, ha gondoskodunk arról, hogy az alacsony
forráspontú reagens ne desztilláljon ki a rendszerből. Mivel az alkilezőszer a reakció első
szakaszában a hígítószer szerepét is betölti, a megfelelő keverhetőséget a megtakarított reagens
térfogatával azonos mennyiségű dimetilformamid hozzáadásával biztosítottuk. A reakciókat
vékonyréteg-kromatográfiával (VRK) követtük, az eredmények a 4. táblázatban láthatók.
4. táblázat
7-izopropoxi-izoflavon előállítása csökkentett alkilezőszer felesleggel

A fenolos hidroxil alkilezése kevesebb izopropil-bromiddal hosszabb idő alatt vált teljessé. Ha
azonban 1 mól %-nyi fázistranszfer katalizátort (TEBA) is adtunk az elegyhez, a szükséges
reakcióidő jelentősen csökkent.
Félfolytonos technológia kidolgozása
Üzemi folyamatirányító rendszeren is alkalmazható technológia kidolgozására, a reagens
csökkentés és a fázistranszfer katalizátor hatásának együttes realizálása érdekében az eredeti,
üzemi technológiát 1 dm3-es folyamatirányított reaktorban reprodukáltuk laboratóriumi
körülmények között (l. a 19. ábrát). A reakcióelegy gyors, 75 °C-ra történő melegítése során
intenzív refluxot tapasztaltunk. Ennek ellenére a hőmérsékletet 45 perc alatt 95 °C-ra emeltük. A
reakció előrehaladását VRK vizsgálatokkal követtük.
120
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19. ábra
7-izopropoxi-izoflavon szintézis végrehajtása reaktorkaloriméterben

46

Csontos István: Ph.D. értekezés

Gyógyszeripari intermedierek előállítása

A kísérlet során arra a megállapításra jutottunk, hogy az alkilezés 80 °C körül indul meg
kielégítő sebességgel, vagyis amikor az ennél alacsonyabb forráspontú alkilezőszer nagy része
már elfogyott. Ezek alapján egy olyan félfolytonos technológiát kellett kialakítani, ahol a
hőmérséklet és az adagolás program a folyamat fizikai-kémiai jellemzőihez jobban illeszkedik,
vagyis megfelelően magas hőmérséklet biztosítható anélkül, hogy az alacsony forráspontú
alkilezőszer nagy része a gőztérbe és a refluxhűtőbe távozna. Az alkilezőszer adagolása
folyamatirányítási szempontból is előnyösebb. A túl heves forrás, és az áthabzás, az izopropilbromid mennyiségének szabályozásával elkerülhető ugyanakkor a hőmérsékletszabályozás is
könnyebben megoldható. A félfolytonos technológia gazdaságossági és biztonsági előnyöket is
nyújthat (l. az 1.1.3 és 1.2.4 fejezetekben).
A kristályosítást az eredeti receptúrától eltérően 60 °C-on kezdtük el etil-alkohol és víz
hozzáadásával. Ezzel a módszerrel jól keverhető és szűrhető egységes kristályokból álló
terméket kaptunk.
Az alkilezés pontos nyomon követésének kidolgozása
Vizsgáltuk, hogy a folyamatirányítás minősége az üzemi technológiában is mérhető jellemzőkkel
hogyan javítható. Az egyik ilyen jellemző a 20. ábrán látható refluxintenzitás, amely a folyamat
előrehaladása során jellemző módon változik. Ennek a végpont közelében megfigyelhető
csökkenése a reakció befejeződésére utal. Ezt a jelet a szabályozás során fázisvég-feltételként
szintén felhasználtuk, így a technológiában a kezelői beavatkozások száma csökkenthető volt
[III].
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20. ábra
A keverő áramfelvétele (I) és a refluxintenzitás (∆Tref) változása a reakció előrehaladása során

A reaktorkaloriméterben végzett kísérletek során megállapítottuk, hogy a keverő
áramfelvételének (nyomatékának) jelét az alkilezőszer veszteségének csökkentésére fel lehet
használni. A 20. ábrán a reagáltatás elején látható nyomatékcsúcs az áramfelvétel görbén a
szilárd anyagok közötti kölcsönhatás következménye. A nyomatékjel alapján a felfűtési szakasz
a megfelelő időpontban lelassítható. A következő fázisban, megfelelő fűtési sebesség
beállításával, egyenletes és mérsékelt forrás biztosítható. Ennek eredményeképpen az izopropilbromid veszteségét csökkenteni lehet [III]. A reagens feleslegének csökkentével gazdasági előny
realizálható. A nyomatékjel a lehűtés fázisában is használható, amikor a kristálykiválás történik.
A kristályosodás során a pontos szabályozásnak kiemelt szerepe van, mert a körülmények a
kristályok méretét, és szerkezetét jelentősen befolyásolják. Ezek pedig a feldolgozhatóságra (pl.
tablettázhatóság), és a gyógyszerhatástani jellemzőkre (pl. felszívódás) közvetlenül kihatnak.
A fentiek alapján a 7-hidroxi-izoflavon alkilezésére az alapműveleti könyvtár elemeit
felhasználva (l. a 2. táblázatot és a 2.1.1.5 fejezetet) az 5. táblázatban megadott receptúrát
készítettük.
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5. táblázat
Az aromás alkilezés folyamatirányítási receptúrája

Az új szabályozási algoritmussal elérhető előnyök a következőkben összegezhetők:
•

•
•
•
•

A korábban jellemző áthabzás az alkilezőszer adagolási ütemének pontos szabályozásával,
ill. megfelelő hőmérsékletprofil alkalmazásával elkerülhető, így egyenletes, reprodukálható
termékminőség érhető el.
Az izopropil-bromid veszteség elkerülhető.
Az izopropil-bromid mennyiségének 10-15%-os csökkentése biztonsággal megvalósítható.
A reakció magasabb hőmérsékleten, nagyobb reakciósebességgel valósítható meg
Megfelelő szerkezetű, jól szűrhető kristályok reprodukálható képződése biztosítható

Ezek az eredmények újítási javaslat formájában is megfogalmazásra kerültek.

3.1.1.2 3,4-Dimetoxi-benzilklorid előállítása klórmetilezéssel
A 3,4-dimetoxi-benzilklorid előállítása során a reakció optimális időpontban történő
leállításához a reaktorkaloriméter egyik nagy előnyét, a reakcióhő on-line mérésének
lehetősége használtuk ki. A folyamatirányítással a melléktermékek keletkezését
visszaszorítottuk, így az intermedier minőségének javulását értük el.

A klórmetilezés általános jellemzői
A klórmetilezés során egy aromás H atomot klórmetil csoportra cserélünk. A klórmetilezés
rendszerint sósavas formaldehid oldattal történik. A szubsztrátum aktivitása az aromás
komponens szubsztituenseitől függ. Ezek meghatározzák a reakció hőmérsékletét és időtartamát.
A reakció végén a vizes-savas fázist elvezetik, a szerves fázist lúgos oldattal mossák, és
semlegesítik.
R
CH2Cl
R
HCHO
(R = OCH3, OCH2CH3 )
+ H2O
HCl
R
R
1,2-dialkoxibenzol

3,4-dialkoxi-benzilklorid

A 3,4-dialkoxibenzil-kloridok előállításának nagy jelentősége van a gyógyszeriparban. Pl. a
görcsoldó hatású papaverin, etaverin, drotaverin szintézisének ez a kezdeti lépése. A reakció
heterogén fázisban történik (l. az 1.2.8 fejezetet), ezért emulgeátort is kell adni az elegyhez. A
klórmetilezés során számos melléktermék képződik. Ezek közül a jelentősebbek a következők:
(R = OCH3, OCH2CH3 )

R

CH2Cl

R

R

R

R

R

CH2Cl

R

R

R

R

1,2 diklórmetil-4,5-dialkoxibenzol

(BISZ)

3,3’,4,4’-tetraalkoxi-difenilmetán

(TETRA1)
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A reakció kezdetén csak a főreakció játszódik le, később azonban a melléktermékek keletkezése
válik dominánssá. A fenti melléktermékek gázkromatográfiás módszerrel meghatározhatók. A
reakció on-line nyomon követése azonban ezen a módon nem lehetséges, mert a
gázkromatográfiás vizsgálathoz szükséges minta-előkészítés (fáziselválasztás, semlegesítés) és
mérés alatt a mono-klórmetil származék jelentős mértékben bomlik (l. a 21. ábrát).
A 3,4-dimetoxi-benzilklorid szintézis fejlesztése
A 3,4-dimetoxi-benzilklorid szintézis szabályozásának a fő feladata az volt, hogy a reakciót a
megfelelő állapotban állítsuk meg, azaz a termék koncentrációja az elegyben maximális legyen.
A klórmetilezés megvalósítására rutinszerűen használható, alapfolyamat szintű receptúrát
dolgoztunk ki. Ennek a vázlata látható a 6. táblázatban (az eredeti reakciót l. a 3.1.1.3
fejezetben).
6. táblázat
A klórmetilezés végrehajtására kidolgozott folyamatirányítási receptúra [IV]

Koncentráció - GC %

A 21. ábrán a reakcióelegy komponenseinek gázkromatográfiával
koncentrációváltozása látható a ciklohexánban végrehajtott reakció során.
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21. ábra
A kiindulási anyag, a termék és a melléktermékek koncentrációjának változása az
1,2-dimetoxibenzol klórmetilezése során

Jól látható, hogy a termékkoncentráció maximumot ér el. Ettől a ponttól kezdve már a
melléktermékek mennyiségének növekedése kerül előtérbe (kinetikája hasonló, mint az 1.2.5
fejezetben /19. oldalon/ ismertetett reakció). Mivel az alkalmazott gázkromatográfiás vizsgálat
legalább 30 percig tart, az optimális végpont meghatározásához gyorsabb módszert kellett
keresni.
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Az optimális végpont meghatározásához a folyamatirányító programmal mértük a reakció
közben felszabaduló hőt (22. ábra). Az éles csúcs a hőáramgörbén a főtermék képződését
mutatja.
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22. ábra
1,2-dimetoxibenzol klórmetilezésének hőárama

A reakciót akkor kell megszakítani, amikor a termék koncentrációja maximális (ez a 21. ábrán a
20. perc körül látható). Ez az állapot a 22. ábrán megjelöltük. Látható, hogy meghatározott
mennyiségű hő keletkezése felel meg a reakció optimális végpontjának.
Az eredményeket összegezve megállapítható, hogy a klórmetilezésre kidolgozott
folyamatirányítási receptúrát a 3,4-dimetoxi-benzil-klorid szintézisében eredményesen
alkalmaztuk. A reakció gyors, és a melléktermékek is viszonylag nagy sebességgel keletkeznek.
Megállapítottuk, hogy a reakció során képződő hő mérésével a reakciót akkor tudjuk leállítani,
amikor a termék koncentrációja maximális.

3.1.1.3 A 3,4-dietoxi-benzilklorid szintézise
A reaktorkaloriméterben végzett klórmetilezések folyamatirányítása lehetővé tette a
folyamat hatékony optimalizálást, a kinetikai modell meghatározása és a szimuláció a
méretnövelés végrehajtását segítette elő.

A 3,4-dietoxi-benzilklorid szintézisében a reakciósebesség jóval kisebb. Célunk egy ipari
folyamat továbbfejlesztése volt a reaktorkaloriméter segítségével. A fejlesztést a következők
indokolták:
•
•
•

A benzol oldószert környezet és egészségkárosító hatás miatt kevésbé ártalmas oldószerre
kellett kicserélni.
Az új oldószerben az optimális reakciókörülményeket kellett meghatározni.
Meg kellett vizsgálni, hogy a kidolgozott laboratóriumi eljárás ipari méretű készülékben
hogyan végezhető el.

A reakció megvalósítása (és az eredeti technológia, reaktor kaloriméterben történő
reprodukciója) a következőképpen történt: Elkészítettük a 1,2-dimetoxibenzol oldatát a
reaktorban. Ehhez hozzáadtuk a szterogenol kevés vízzel készült szuszpenzióját. Az adagoló
tartályt feltöltöttük paraformaldehid sósavas oldatával. A reakciót az adagolás megkezdésével
indítottuk el. Az adagolás 30 percig tartott 25°C-on álló keverő mellett. Az adagolás után
megkezdtük a reakcióelegy melegítését is, amely 25 °C-ról 58 °C-ra 70 perc alatt történt. Ezután
85 perc alatt 25 °C-ra hűtöttük az elegyet, leállítottuk a keverést, majd elválasztottuk a vizessósavas fázist, a szerves fázist pedig kétszer mostuk NaHCO3 oldattal.
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Az oldószer cseréjére irányuló kísérletek
Az új oldószer kiválasztására a reakciót toluolban, hexánban és ciklohexánban végeztük el. A
benzol kiváltására irányuló kísérletek eredményeit a 7. táblázatban foglaltuk össze.
7. táblázat
A reakcióelegy összetétele különböző oldószerekben a termék koncentrációjának maximumánál
Oldószer
Benzol
Toluol
Ciklohexán
Hexán

Idő (perc)
205
110
110
110

1,2-dietoxibenzol (%)
2,9
10,6
6,7
0,9

3,4-dietoxi-benzilklorid (%) Melléktermékek (%)
85,9
11,2
82,7
6,7
80,6
12,7
74,9
24,2

Hexánban viszonylag alacsony koncentrációt lehetett elérni sok melléktermékkel. Toluolban sok
kiindulási anyag maradt, amelyet később (a nitrilezés után) csak többszöri vákuumdesztillációval
lehet eltávolítani. A toluol további hátránya, hogy klórmetileződik (4,4 % metil-benzilklorid
keletkezését figyeltük meg), ezen kívül szintén aromás, ezért a gyógyszergyártásban egyre
inkább kerülendő. Ciklohexánban sikerült hasonló koncentrációt megközelíteni, mint benzolban.
A kiindulási 1,2-dietoxibenzol koncentrációja viszonylag alacsony (6,7 %) enyhe
túlreagáltatással 0,9 % alá csökkenthető, ekkor a 3,4-dietoxi-benzilklorid koncentrációja 78 %.
Ezért a további kísérleteket ciklohexánban végeztük.
A klórmetilezés optimalizálása ciklohexánban
Az optimalizálást az 1.2.8 fejezetben leírtakkal analóg módon, a paraméterek változtatásával
végeztük. A vizsgált jellemzők a következők voltak: a reagensek és az oldószer relatív
mennyisége, a keverő típusa (anker, propeller), a keverő fordulatszáma (100-400 1/min), az
emulgeátor koncentrációja, a hőmérséklet, a HCl oldat minősége, az adagolás módja.

A reakciót befolyásoló paraméterek vizsgálata során a következő általánosítható megfigyeléseket
tettük:
A keverés
A keverés hatását anker és propeller keverő esetében vizsgáltuk. A kedvezőbb eredményeket
propeller keverő és magasabb fordulatszám alkalmazása esetében kaptuk.
Az emulgeátor
Az emulgeátor minősége és mennyisége szintén jelentősen befolyásolja a reakció eredményét.
Az alkalmazott szterogenol víztartalma esetenként változik, ami a bemért effektív emulgeátor
mennyiséget befolyásolja. A korábbi gyártási előiratban szereplő mennyiség alkalmazásakor
gyakran túlzottan nagy effektív emulgeátor koncentráció alakul ki, ami stabil, nehezen
szétválasztható emulziót, következésképpen feldolgozási nehézségeket okoz. Amennyiben
azonban az emulgeátor mennyisége nem elegendő a fázisok intenzív érintkezésének
biztosításához, a mellékreakciók kerülnek előtérbe. A kísérletek során kitűnt, hogy a fázisok jó
érintkezését biztosító, de a reakció végén szétválasztható emulzió kialakításához az eredeti
szterogenol koncentráció fele látszik a legkedvezőbbnek. Más emulgeátor alkalmazására
gazdasági okok miatt nem volt lehetőség, ezért ilyen irányú kísérletet nem végeztünk.
A sósavoldat minősége
A sósavoldat tisztaságának is jelentős szerepe van. Vas szennyeződéseket nem tartalmazó
sósavoldattal nagyobb reakciósebesség és kedvezőbb termelés érhető el.
A reakció leállítása
A melléktermékek képződése a hűtés megindításakor nem áll le, hanem a hűtési fázis teljes
időtartama alatt tovább folytatódik. A mellékreakciók „befagyasztására” azt találtuk hatékony
módszernek, ha a hűtés megindításával párhuzamosan a vizes fázisnak megfelelő mennyiségű
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hideg vizet adtunk a reaktorba, amely a hőmérsékletet és a HCl koncentrációt ugrásszerűen
csökkentette, majd két perc keverés után a keverőmotort leállítva, még melegen elválasztottuk a
szerves fázist. Így a termék koncentrációja gyakorlatilag változatlan maradt.
A semlegesítés
A reakció végén a termék semlegesítésére többféle módszert hasonlítottunk össze (különböző
koncentrációjú NaOH, Na2CO3, NaHCO3 oldatok alkalmazásával) mivel a fázisok rossz
szétválása több esetben veszteséget okozott. A laboratóriumi körülmények között a legjobb
megoldásnak a telített NaHCO3 oldattal történő semlegesítés bizonyult.

A módosítások hatását gázkromatográfiás módszerrel vizsgáltuk. Az optimalizálási kísérleteinket
zavarta a viszonylag nagy molekulatömegű szennyező komponensek jelenléte, amely a
kiindulási üzemi eredetű dietoxi-benzolban volt. A barna színű szennyeződést a kiindulási
anyagban vizuálisan is jól megfigyelhettük. Ez nagy valószínűséggel az eredményeket is
befolyásolta.
A kísérletek során a ciklohexános oldat töménységének, a hőmérsékletnek, a fűtési programnak
és a sósavkoncentrációnak a termékeloszlásra gyakorolt hatását vizsgáltuk. A cs1, cs2 és cs3
kísérleteket direkt vezérléssel, 500 ml-es méretben valósítottuk meg, a 0-6 kísérleteket
folyamatirányítással, 300 cm3-es térfogatban végeztük. A kísérletek során a reakció
előrehaladását a megfelelő időpontokban vett minták gázkromatográfiás analízisével követtük. A
diagramokon szereplő adatok minden esetben GC csúcs terület %-ot jelölnek (l. a 23. és a 25.
ábrán).
A cs1, cs2 és cs3 kísérletekben az eredeti benzolos előiratnál 20 %-kal töményebb 1,2dietoxibenzol oldatból indultunk ki, a 1.–6. kísérletekben a ciklohexán térfogata a benzolos
eljárás oldószertérfogatával megegyező volt. Azt találtuk, hogy a 1,2-dietoxibenzol koncentráció
ilyen mértékű megváltoztatása a melléktermékként képződő 1,2-diklórmetil-4,5-dietoxi-benzol, a
3,3’,4,4’-tetraetoxi-difenil-metán, ill. 2,3,6,7-tetraetoxi-9,10-dihidro-antracén mennyiségét nem
befolyásolja számottevően.
Az 500 ml-es reaktorban 400/min fordulatszámú lapátkeverővel végzett kísérletek eredményei a
23. ábrán láthatók.
90
80
70
GC (%)

60
50

cs1 - termék

cs1 - melléktermékek

40

cs2 - termék

cs2 - melléktermékek

30

cs3 - termék

cs3 - melléktermékek

20
10
0
0

20

40

60
80
idő (min)

100

120

140

23. ábra
Az 1,2-dietoxibenzol klórmetilezése 500 cm3-es reaktorban

Ezek esetében a legjobb eredményt akkor értük el, ha 37 %-os sósavat használtunk, és a
reakcióelegyet 67 perc alatt 63 oC-ig melegítettük, majd 60 perc alatt 25 oC-ra hűtöttük vissza
(cs2 kísérlet). Ekkor 76,9 % 3,4-dietoxi-benzilklorid, 3 % 1,2-dietoxibenzol, összesen 19,1 %
BISZ , TETRA1 és TETRA2 összetételű reakcióelegyet kaptunk.

52

Csontos István: Ph.D. értekezés

Gyógyszeripari intermedierek előállítása

A folyamatirányítás során először benzolban vizsgáltuk a reakciót 300 1/min fordulatszámú
keveréssel, az eredeti üzemi technológiának megfelelő hőmérsékletprogrammal azért, hogy
összehasonlításra alkalmas adatokat nyerjünk (0. kísérlet). Ebben a reakcióban 37.5 %-os
töménységű, vasmentes sósavat használtunk. Megállapítottuk, hogy 130 perc alatt 73,4 % termék
képződött, 17,2 % reagálatlan 1,2-dietoxibenzol maradt vissza, a melléktermékek
összmennyisége pedig 9,4 % volt. Az üzemi gyártásból származó, benzolos technológiával
készült klórmetil minta termékösszetétele GC-vel meghatározva: 10,6 % 1,2-dietoxibenzol,
81,0 % 3,4-dietoxi-benzilklorid, 4,5 % BISZ továbbá összesen 3,5 % TETRA1 és TETRA2,
valamint 1,4 % egyéb melléktermék. Az üzemi és a laboratóriumi eredmények összevetése arra
hívja fel a figyelmet, hogy a készülék geometriája és a keverés hatásfoka az eredményt
nagymértékben befolyásolja. Üzemi méretben jobb keverést biztosítható, ezért mintegy 8 %-kal
több monoklórmetil származék keletkezett, mint laboratóriumi körülmények között. Ugyanilyen
koncentrációviszonyok és hőmérsékleti program alkalmazásával ciklohexánban 130 perc alatt a
kiindulási anyag 96,7 %-a elreagált, 70,7 % 3,4-dietoxi-benzilklorid és összesen 25,5 %
melléktermék képződése közben (25. ábra, 1. kísérlet). Tehát a főreakció és a konszekutív
mellékreakciók is nagyobb sebességgel mennek ciklohexánban, mint benzolban.
80
70

GC (%)

60

Benzolban (referencia)
1 - 0-s ciklohexánban
2 - 1-es gyors felfűtés, majd lehűtés
3 - 2-es szerint 58°C-on tartással
4 - 1-es 35,5%-os HCl oldattal
5 - Előmelegített komponensekkel, elválasztás melegen
6 - 1-es f = 500 1/min keveréssel és 2x szterogenollal

50
40
30
20
10
0
0

20

40

60
80
idő (min)

100

120

140

24. ábra
Az 1,2-dietox-benzol klórmetilezése reaktorkaloriméterben
különböző technológiai módosításokkal

A sósavkoncentráció hatását úgy vizsgáltuk, hogy a 0-ás reakcióval azonos körülmények között,
de 37,5 %-os sósav helyett 35,5 %-os sósavoldatot használva végeztük a kísérletet (4. kísérlet).
Ekkor 130 perc alatt 65,5 % 3,4-dietoxi-benzilklorid keletkezett, a TETRA1 + TETRA2
mennyisége 20 %-ra emelkedett, 6,7 % BISZ keletkezése közben és 7,3 % reagálatlan 1,2dietoxibenzol maradt vissza. Ez azt mutatja, hogy a reakció a sósavkoncentrációra rendkívül
érzékeny és túltelített sósav alkalmazásakor a tetraetoxi melléktermékek képződése
visszaszorítható. Mindezek alapján túltelített (37,5 %-os) sósavoldat használata bizonyult a
legeredményesebbnek.
A kísérletek során a legjobb eredményt akkor értük el, amikor az 58 oC-ra előmelegített
ciklohexános 1,2-dietoxibenzol oldathoz adtuk a 37,5 %-os sósavban oldott formaldehidet, majd
a keverést megindítva a reakcióelegyet 70 percig 58 oC-on tartottuk, és melegen szétválasztottuk
(5. kísérlet). Ekkor 76,4 % 3,4-dietoxi-benzilklorid mellett 4,4 % kiindulási anyag és összesen
19,2 % melléktermék található a szerves fázisban. A főtermék hozama a benzolos kísérletben
elértet meghaladja, de nem marad annyi kiindulási anyag, amelyet érdemes lenne regenerálni. A
6. kísérletben dupla mennyiségű (2x) szterogenol jelenlétében, 500/min. fordulatszámon
végeztük a klórmetilezést előmelegített, 58 oC-os oldatban és a fázisok szétválasztását is melegen
valósítottuk meg. Ekkor 70 perc alatt 76,1 % 3,4-dietoxi-benzilklorid mellett 15,1 %
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melléktermék képződött, és 8,3 % 1,2-dietoxi-benzol maradt vissza, ami az eddigi technológia
szerint regenerálható és újra felhasználható.
A fenti kísérleti eredmények tükrében gazdaságossági számításokkal lehet eldönteni, hogy az
egészségügyi és környezetvédelmi szempontokból kedvezőbb ciklohexános eljárásban keletkező
több üstmaradék megsemmisítése (égetés), vagy a nitril kétszeri desztillációja és a nem reagált
1,2-dietoxibenzol visszanyerése a gazdaságosabb.
Megállapítható tehát, hogy ciklohexán oldószerben az 1,2-dietoxibenzol laboratóriumi méretben
úgy klórmetilezhető, hogy 73-76 % főtermék mellett 3-8 % kiindulási anyag marad vissza. A
reakcióelegy összetétele a sósavoldat töménységétől, a keverési viszonyoktól és az alkalmazott
hőmérsékletprogramtól erősen függ.
A kinetikai paraméterek meghatározása
A reaktorkaloriméterben elvégzett kísérletek után a választott technológiát ellenőrizni kellett,
mielőtt üzemi szintű kísérletre került volna sor. Ezt a legegyszerűbben szimulációs program
végrehajtásával lehetett elvégezni. Indokolt volt ez azért is, mert a léptéknövelés ebben az
esetben a szokásosnál nagyobb, kb. 500-szoros volt. A szimulációs program végrehajtásához az
1,2-dietoxi-benzol klórmetilezésének kinetikai paramétereinek meghatározására volt szükség.

A reakció kinetikai állandóit az 1.2.5 fejezetben leírtakhoz hasonló módon, az 1,2-dietoxibenzol
GC-vel meghatározott koncentráció pontjaiból és az ismert kiindulási koncentrációkból
határoztuk meg. A legjobb illeszkedést a mért és a számított adatok között a következő egyszerű
kinetikai összefüggés adta:
r = k’ [1,2-dietoxibenxol][HCHO]
Különböző kísérleti körülmények között meghatároztuk a reakciósebességi állandók értékét,
amely a legkedvezőbb esetben 1,018*10-3 m3/kmol/s-nak adódott. Az mért pontok és a kinetikai
összefüggés alapján számított görbék a 25. ábrán láthatók. Megállapítható, hogy az egyszerű
kinetikai modellel számított értékek a kísérletileg mért koncentrációkhoz jól illeszkednek [IV].
1,2-dietoxibenzol (számított)
3,4-dietoxi-benzilklorid (számított)
formaldehid (számított)
1,2-dietoxibenzol (mért)
3,4-dietoxi-benzilklorid (mért)

Koncentráció (mol/dm3)
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25. ábra
1,2-dietoxibenzol klórmetilezése során mért és a kinetikai modell alapján számított
koncentrációváltozások

A kinetikai összefüggés alkalmazhatóságát a kísérletileg meghatározott és a szimulációs
programmal kapott hőáramok összehasonlítása is bizonyítja. A 26. ábrán jól látható, hogy, a
különbség 20-ik perc körül jelentkező eltéréstől eltekintve a 40-ik perctől kezdve — tehát a
reakció végpontjában is — minimális. A két görbe alatti terület a számítás módjából adódóan
azonos. Ezért a bruttó reakcióhő mérés a folyamat végpontjának megállapítására a felhasznált
kinetikai modell egyszerűségének ellenére is alkalmasnak tűnik.
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26. ábra
Az 1,2-dietoxibenzol klórmetilezésének kísérleti és szimulációban számított hőárama

Az eredményeket összegezve megállapítható, hogy a klórmetilezésre kidolgozott
folyamatirányítási receptúrát a 3,4-dietoxibenzil-klorid szintézisében is eredményesen
alkalmaztuk. A benzol kiváltására ciklohexánt találtuk a legalkalmasabb oldószernek, amelyben
a reakció gyorsabban valósítható meg, mint a korábban használt benzolban. Meghatároztuk a
reakció optimális körülményeit ciklohexánban. A folyamatirányítással történő optimalizálás
során minimalizáltuk a melléktermékek képződését. Egyszerű kinetikai modellt állítottunk fel, és
alkalmaztuk a laborméretről üzemi szintre történő méretnövelés előkészítése érdekében (l. a 3.4
fejezetben).
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3.1.2.1 Peroxid adalékok előállítása
Peroxid típusú polimerizációs iniciátorgyártás biztonságának növelése érdekében
meghatároztuk a hagyományos laboratóriumi módszerekkel kidolgozott szintézisek hőtani
jellemzőit, és azokat a körülményeket, amelyek biztosításával a termikus megfutás veszélye
elkerülhető.

A szerves peroxidokat gyakran alkalmaznak iniciátorként és lánchossz szabályozóként különféle
polimerizációs technológiákban, pl. festékgyártásban, PVC, polipropilén technológiák,
polimeranalóg reakciók technológiái, stb. Mivel ezeket a polimereket nagy mennyiségben
állítják elő, ezért a polimeripar az iniciátorokat is nagy mennyiségben igényli. A szerves
pervegyületek előállítása és a velük végzett munka rendkívül veszélyes, az üzemi méretű gyártás
fokozott kockázatot jelent (l. az 1.2.3 fejezetet). A szerves peroxidok reaktorkaloriméterben
történő előállítása során az volt a célunk, hogy meghatározzuk a tanszéken, hagyományos
laboratóriumi módszerekkel kidolgozott iniciátorok reakcióhő értékeit, és az ipari megvalósítást
befolyásoló egyéb jellemzőket, amelyek alapján méretnövelési számításokat lehet végezni, az
üzemi gyártás kockázatának nagymértékű csökkentésére.
Kísérleteink során három perészter és egy peranhidrid típusú vegyületet állítottunk elő. A
peranhidrid előállítása során a szerves peroxidok helyett alkalmazott hidrogén-peroxid
környezetvédelmi szempontból is előnyös (l. az 1.2.7 fejezetet). A szintézisek közül részletesen a
terc.-butil-peroxi-pivalát előállításának tapasztalatait ismertetem.
Terc.-butil-peroxi-pivalát (R=CH3) és terc.-amil-peroxi-pivalát (R=C2H5) előállítása:
O CH3
Cl
CH3
R

O OH

KOH

CH3

C

CH3
R

CH3
CH3

CH3

O OK

R

KOH

CH3

O CH3

O O C

CH3

CH3

CH3

CH3

O CH3

Terc.-butil-peroxi-neoheptanoát előállítása:
O CH3
Cl
CH3
CH3

O OH

NaOH

CH3

C

CH3
CH3

C3H7
CH3

O ONa
CH3

NaOH

CH3

O O C
CH3

C3H7
CH3

Dicetil-peroxi-dikarbonát előállítása:
O
NaOH
HO OH

NaO OH

NaOH

A szintézisek reaktorkaloriméterben történő
folyamatirányítási receptúrát készítettük el.
56

O

O

2 C16H33OCCl

C

C
C16H33

O

végrehajtására

O O

a

8.

O C16H33

táblázatban

vázolt

Csontos István: Ph.D. értekezés

Műanyagipari segédanyagok előállítása

8. táblázat
A peroxid adalékokok előállítására kidolgozott folyamatirányítási receptúra

A terc.-butil-peroxi-pivalát szintézise
A tanszéken kidolgozott eljárást adaptálva a reaktorkaloriméterbe beadagoltunk 100g 30 %-os
KOH (0,535 mól) oldatot, 45 g izododekánt. A keverő fordulatszámát 350 1/min-re, a
hőmérséklet-alapjelet 10 °C-ra állítottuk, és megvártuk, hogy beálljon a hőmérséklet. Ezután
kalibráltuk a kalorimétert (meghatároztuk a hőátbocsátási tényezőt a köpeny és a reakcióelegy
között, valamint az anyag fajhőjét), majd 10 perc alatt egyenletesen 58,0 g (0,445 mól) 15 °C-os
terc.-butil-hidroperoxidot adagoltunk a reaktorba. A sóképzési reakció lecsengése után ismét
kalibrálást végeztünk. Ezután 30 perc alatt egyenletesen beadagoltunk 51,0 g 15 °C-ra lehűtött
pivaloil-kloridot. Amikor a hőfejlődés megszűnt, újabb kalibrálást végeztünk. A kivált KCl
feloldására 60 g 10 °C-os vizet adtunk az elegyhez, majd, miután a só feloldódott kikapcsoltuk a
keverést. A szerves fázist, amely kb. 56-58 % terc.-butil-peroxi-pivalátot tartalmaz,
elválasztottuk és híg lúggal és Na2SO3 oldattal, majd vízzel 10 °C-on mostuk.

A terc.-butil-peroxi-pivalát szintézis hőmérsékleti és hőfejlődési regisztrátuma a 27. ábrán
látható.
Hőmérséklet (°C), Hőáram (W)
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27. ábra
terc.-butil-peroxi-pivalát szintézise és reakcióhők meghatározása reaktorkaloriméterben
F: fajhő, H: hőátbocsátási tényező, R1, R2: reakcióhő meghatározása

Az első reakciót, a terc.-butil-hidroperoxid adagolását a Qr görbén az R1, a másodikat, a pivaloilklorid adagolását az R2 jelzi. R1 és R2 előtt és után hőtani kalibrációk láthatók. A kalibráció két
részből áll, a hőátbocsátási tényező (k) meghatározásából (az ábrán H-val jelölve) a
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k=

Pcal

(46)


A  ∫ (Tr − Tk ) dt − ∆Tv ( t 3 − t 0)
t 0

összefüggés alapján, és a reakcióelegy fajhőjének (cp) meghatározásából (az ábrán F jelöli) a
t3

t2

kA ∫ (Tk − Tr − ∆Tv )dt = (mcp + Cr )(Tr t 2 − Tr t1 )

(47)

t1

egyenlet segítségével. A reakcióhő pontos meghatározása a hőmérleg segítségével történt,
amelynek részletei és a kalibrálás menete a 2.1.1.5 fejezetben található. Az eredményeket a 9.
táblázatban foglaltuk össze.
9. táblázat
Szerves peroxidok előállításának bruttó reakcióhői (a kiindulási peroxid, ill. a savklorid mólnyi
mennyiségére vonatkoztatva), a reakció körülményei (Tr: reaktor hőmérséklet, f: keverő
fordulatszáma) és a meghatározott hőtani paraméterek (k1, k2, k3, cp1, cp2, cp3: hőátbocsátási
tényezők az első reakció előtt, a két reakció között és a második reakció után)
Termék
terc.-butil-peroxi-pivalát (KOH)
terc.-butil-peroxi-pivalát (NaOH)

Tr
R1
R2
(°C)
(kJ/mól)
10 24,3 105,6
10 56,4 122,3

f
(1/min)
350
500

k1

k2
k3
(W/m2/K)
189,0 186,1 222,8
177,4 247,9 208,1

cp1

cp2
cp3
(kJ/kg/K)
3,30 2,64 3,12
3,36 3,43 2,48

(f=350)

terc.-amil-peroxi-pivalát
terc.-butil-peroxi-neoheptanoát
dicetil-peroxi-dikarbonát

10
10
20

15,1
44,7
32,7

112,7
79,6
123,4

400
300
350

196,7
210,3
265,9

173,9
209,4
267,7

196,7
190,5
203,3

3,69
4,02
3,70

2,93
3,66
4,09

2,50
2,54
3,24

Peroxidok előállításának tapasztalatai
A terc.-butil-peroxi-pivalát és a terc.-amil-peroxi-pivalát előállítását a reaktorkaloriméterben
sikeresen elvégeztük, és ennek során az egyes lépések reakcióhőit meghatároztuk. A keverő
fordulatszámát úgy kellett meghatározni, hogy a két fázis ne váljon szét. A megfelelő
emulzióképzéshez a megadott receptúra esetében legalább 350 1/min fordulatszámot kellett
beállítani. A terc.-butil-peroxi-pivalát előállítását olyan módon is elvégeztük, hogy káliumhidroxid helyett nátrium-hidroxidot használtunk (a NaOH alkalmazása az ipari gyakorlatban
elterjedtebb és gazdaságilag is kedvezőbb). Ebben az esetben némileg nagyobb reakcióhőket
mértünk. Ennél fontosabb megfigyelés volt az, hogy nátrium-hidroxiddal az emulzióképzés
nehezebben történt. A megfelelő emulzió kialakításához a peroxid adagolásakor 400 1/min, a
savklorid adagolásakor 500 1/min keverő-fordulatszámot kellett beállítani. Az adagolás során, a
térfogat növekedésével a reakcióelegy felső részében a keverési viszonyok rosszabbá váltak.
Ezért a jó keverés biztosítása érdekében a korábban alkalmazott anyagmennyiségek 3/4-ed részét
mértük be. A keverési viszonyok jelentőségét demonstrálja a 28. ábra. Az a esetben a savklorid
adagolásával a hőfejlődést és az elegy hőmérsékletét jól kézben lehetett tartani. A legnagyobb
eltérés a beállított 10 °C-tól +5,1 °C volt az adagolás kezdetekor. Az eltérést a szabályozó a
folyamat előrehaladása során csökkentette. A b esetben az eredeti receptúrának megfelelő
anyagmennyiségeket és a 350 1/min keverő-fordulatszámot tartottuk. Ekkor a savklorid adagolás
közben a keverés ellenére az elegy lassan két fázisra vált szét (alul a vizes fázis). Az adagolás
befejezése után kb. 30 percig lassú egyenletes hőfejlődést tapasztaltunk, majd a két fázis hirtelen
újra emulzióvá alakult és a hőmérséklet ugrásszerűen felemelkedett. A maximális hőmérséklet a
reakció megfutásakor 41,3 °C-ig emelkedett, majd gyorsan újra csökkenni kezdett.
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28. ábra
A keverés intenzitásának hatása a reakció lefutására

A nagy fordulatszámmal kevert reakció esetében 39007 J, a kevésbé intenzív keverés esetében
51746 J hőeffektust mértünk. A hőmennyiségeket a bemért anyagmennyiségekre vonatkoztatva
(0,75:1), az eltérés mindössze 0,5%. Ez arra utal, hogy a reakció valóban lejátszódott és nagyobb
mértékű bomlás ilyen körülmények között nem történt. Ezzel összhangban van az, hogy ennek a
vegyületnek a 10 órás felezési időhöz tartozó hőmérséklete kb. 50-60 °C, tehát 40 °C-on, rövid
idő alatt jelentős mennyiségű bomlás nem várható.
Nagy készülék esetén, pl. ipari méretű reaktorban, a felmelegedés ennél jóval nagyobb lehet,
mert a pillanatszerűen keletkező hőt a hűtőrendszer nem tudja elvezetni (l. az 1.2.3 fejezetet). Az
1.2.8 és 1.2.9 fejezetek szerint értelmezett adiabatikus potenciál a reakció megugró szakaszában
72,5 °C, ill., ha a teljes reakcióhő egyszerre szabadul fel. 95 °C. Ez a reaktorhőmérsékletet 83,
ill. 105 °C-ra történő emelkedését jelenti. Ekkor azonban már számíthatunk jelentős mértékű
exoterm bomlásra, ami további hőmérsékletemelkedést, termikus megfutást, robbanást válthat ki.
A reakció kézbentartása érdekében a számítógépes folyamatirányítás alkalmazása ebben a
technológiában döntő jelentőségű. A reagens felhalmozodásából eredő veszélyek intenzív
keveréssel, a fázisok megfelelő érintkeztetésével elkerülhetők. A balesetveszély meggátolható a
fejlődő reakcióhő mérésével is az 1.1.3 fejezetben ismertetett modellbázisú szabályozóval, vagy
az 1.2.3, ill. az 1.2.4 fejezetben ismertetett módszerekkel.

3.1.2.2 Határfelületi kapcsolókomponensek előállítása
Új típusú reaktív tenzid adalékok előállítása során a reakciók újszerű nyomon követését
valósítottuk meg Raman módszerrel. A Diels-Alder addíció lejátszódása a spektrum
változása alapján az üvegszálas optikával ellátott készülékkel közvetlenül a reaktorban
figyelhető meg. A reakció előrehaladását a kettőskötésekre jellemző rezgések
intenzitásának csökkenése, illetve a sávok eltolódása bizonyítja. A legszembetűnőbb
változásnak a telítetlen zsírsav 1658 cm-1-es sávjának intenzitáscsökkenése bizonyult.

Polimer kompozitok előállításának legkritikusabb feladata olyan fázishatárréteg kialakítása,
amely az igénybevétel során is biztosítja a fázisok közötti megfelelő adhéziót (l. az 1.4.1
fejezetben). Erre olyan vegyületek, un. kapcsoló komponensek alkalmasak, amelyekben mindkét
fázissal reagáló funkciós csoportok vannak. A reaktív tenzidek (RT) olyan kismolekulájú
határfelületi adalékok, amelyek a tenzidek felületaktív jellegéből adódó előnyeit megőrizve a
fázisok között kémiai kapcsolatot hoznak létre. Ezek az új típusú adalékok a többkomponensű
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poliolefin rendszerekben alkalmasak a polimer és a benne levő adalékok közötti
fázishatárrétegek tulajdonságainak tervezett módosítására.
Célkitűzésünk az volt, hogy a reaktorkaloriméterben újszerű határfelületi adalékokat, reaktív
tenzideket pontos, reprodukálható és méretnövelésre is alkalmas körülmények között állítsunk
elő [VI]. A kompozitképzés során in-line alkalmazva ezek a molekulák a fázishatárrétegben
preferálva adszorbeálódnak, majd megfelelő körülmények között mindkét fázissal kémiai
reakcióba lépnek. Az előállított reaktív tenzideket a 10. táblázat tartalmazza. Ezek között az
égésgátlásban szinergetikus hatású vegyületek is találhatók (SRT).
10. táblázat
A reaktorkaloriméterben szintetizált reaktív tenzidek (VI)

Ezek közül a Diels-Alder addícióval, oldószermentes eljárással (előnyeit l. az 1.2.7 fejezetben)
előállított RT I. szintézisét ismertetem részletesen. A Diels-Alder típusú adduktok közül
határfelületi kölcsönhatás-növelő és diszpergáló adalékként azok a vegyületek alkalmazhatók,
amelyek telítetlen kötést tartalmazó, dienofil dikarbonsavakból vagy savanhidridekből, pl.
maleinsav, maleinsav-anhidrid (MSA), stb. és konjugált kettőskötéseket tartalmazó telítetlen
zsírsavból, vagy ezek glicerin észtereiből (pl. 9,11-linolsav (LIN), ricinén-zsírsav stb.) állíthatók
elő.
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A szintézis végrehajtása izomerizált zsírsavval, Diels-Alder addícióval

A Diels-Alder reakció LIN-MSA addukt esetében már 110 °C alatti hőmérsékleten is
végrehajtható. A reakció a következő reakcióegyenlet szerint megy végbe.
O
COOH +

LIN

MSA

O
O
COOH

O

O

O

LIN-MSA

A Diels-Alder reakciótípus automatizált végrehajtásához a 11. táblázatban vázolt receptúra
modult készítettük el.
11. táblázat
A Diels-Alder reakcióhoz kidolgozott folyamatirányítási receptúra
1
2
3
4
5
6

BO1
BO2
BO6
BO9
BO6
BO20

Előkészítés – mérleg tárázás, keverő bekapcsolás
Adagolás az idő függvényében (dién)
Hőmérsékletmódosítás (fűtés, majd hőmérséklettartás)
Hőmérsékletmódosítás (hőmérséklettartás) + adagolás állandó sebességgel (dienofil)
Hőmérsékletmódosítás (hőmérséklettartás)
Ürítés és tisztítás

A reaktorba bemértünk 150 g Nouracid-554-et, amely 71% (0,38 mól) konjugált zsírsavat
(linolsavat) tartalmaz. A mellékreakciók elkerülése érdekében a szintézist nitrogén gáz
átvezetéssel végeztük. A viszkózus anyagnak megfelelően alacsony fordulatszámmal
megindítottuk a keverést, (50 1/min). Betöltöttük és elindítottuk a programot, ez a továbbiakban
szabályozta a hőmérsékletet és rögzítette a folyamat jellemzőit. Amikor a hőmérséklet a
beállított 100 °C-ot elérte, a viszkozitás lecsökkent, a keverési sebességet 250 1/min-re emeltük,
és a hőmérséklet stabilizálódása után elindítottuk a hőáram mérését (a hőtani jellemzők
meghatározása már korábban megtörtént).
A 29. ábrán a reakció lefutása során a folyamatirányított reaktor segítségével rögzített adatok —
a köpenyhőmérséklet (Tk), a reaktorhőmérséklet (Tr), a reakcióhő (Qr), és keverő áramfelvétele
(I) — láthatók. A reakcióhő görbe szerint a 37,2 g (0,38 mól) maleinsav-anhidrid beadagolását
jelző endoterm csúcsot követően az addíció egy viszonylag heves kezdeti szakasszal indul, amit
egy elhúzódó, kisintenzitású szakasz követ. Az elhúzódó jelleg miatt a reakció végpontjának
pontos meghatározására a reakcióhő mérése nem alkalmas, ezért a folyamat előrehaladását UV
spektrumokkal (felső diagram-sorozat) követtük nyomon (a mintavétel időpontját nyilakkal
jelöltük). A linolsav konjugált kettőskötésére jellemző 234 nm-es csúcs a reakció során
fokozatosan eltűnt. A termék lehűtése után az el nem reagált maleinsav-anhidrid
kikristályosodott és lassan leülepedett. Ez azt jelentette, hogy a kiindulási anyag kevesebb
konjugált zsírsavat tartalmazott, mint ami a specifikációjában szerepelt. A keverő áramfelvételi
diagramja azt jelzi, hogy a szintézis alatt nem volt jelentős viszkozitásváltozás, azaz a linolsav
polimerizálódását, amely jelentős viszkozitás emelkedéssel járt volna, sikerült elkerülni.
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29. ábra
Határfelület-módosító adalék szintézise Diels-Alder addícióval

Intenzitás (a.u.)

2925.0

1853.7

1658.1

A reakció végbemenetelét és a termék szerkezetének változását Raman spektroszkópiás
vizsgálattal is ellenőriztük (lásd a 30. és 31. ábrán).

Termék

Zsírsav
MSA
500

1000

1500

2000

2500

3000
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30. ábra
A kiindulási anyagok és a Diels-Alder reakció termékének Raman spektruma

E módszer nagy előnye, hogy a spektrum változása az üvegszálas optikával ellátott Raman
készülékkel az addíció lejátszódása közben közvetlenül a reaktorban figyelhető meg. A reakció
végbemenetelét a kettőskötésekre jellemző rezgések intenzitásának csökkenése, ill. a sávok
eltolódása bizonyítja. A legszembetűnőbb változás az, hogy a telítetlen zsírsav spektrumában 1658
cm-1-nél jelentkező sáv intenzitása, amely a ν(C=C) vegyértékrezgésnek felel meg, a többi
sávéhoz képest lecsökken a termékben. A maleinsav-anhidrid konjugációban lévő ν(C=C)
vegyértékrezgését 1637 cm-1-nél detektáltuk, mely a termék Raman spektrumában meg sem
jelenik. 1854 cm-1-nél a MSA szimmetrikus C=O vegyértékrezgésének intenzitása a reakció
során lecsökkent. 2925 cm-1-nél a CH2 vegyértékrezgés intenzitásának növekedését tapasztaltuk.
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31. ábra
A Raman spektrum változása a Diels-Alder addíció előrehaladása során

A reakció beindításának időpontját a 31. ábrán a szaggatott vonal jelezi. A kis csúcs megjelenése
1854 cm-1-nél a maleinsav-anhidrid feloldódását, eltűnése pedig a reakció gyors megindulását
mutatja. 1658 cm-1-nél a konjugált linolsav fogyását figyelhetjük meg kezdetben gyorsan, majd
egyre kisebb sebességgel. Ez a hőáram alapján tett megfigyelésekkel összhangban van.
A szintézis végrehajtása észterből kiindulva
A napraforgó olaj (NFO) könnyen hozzáférhető és olcsó alapanyag ezért az előző reakcióhoz
hasonló körülmények között szintén alkalmas lehet határfelületi adalék előállítására. A
napraforgó olaj 3,5-4 % palmitinsavat, 1,5-3 % sztearinsavat, 0,3-0,8 arachinsavat, 0,4 %
lignocerinsavat, 22-39 % olajsavat, 51-68 % linolsavat (főként 9,12-linolsavat) tartalmaz.

Mivel a Diels-Alder addícióhoz konjugált diénre van szükség, a természetes zsírsavat tartalmazó
észtert izomerizálni kellett. Az izomerizációt 1-10 % szilikagél katalizátorral, 15-30 percig 150,
ill. 190 °C-on végeztük. A konjugált kettős kötés intenzív abszorpciót mutat az UV
tartományban, ezért az izomerizálás eredményességét ultraibolya abszorpciós spektrum
felvételével vizsgáltuk. A 32. ábra alapján megállapítható, hogy a kezeletlen napraforgó olajban
csak a 204 nm-es csúcs látható, ami izolált kettős kötésekre (9,12-linolsav) és egy kettős kötést
tartalmazó molekulákra utal (olajsav). A 150 °C-os hőkezelés esetében nem tapasztaltunk
változást. 190°C-on azonban megjelent egy csúcs a várt helyen, 234 nm-nél, ami a konjugált
9,11-linolsav megjelenését és az izomerizáció lejátszódását bizonyítja. A maleinsav-anhidriddel,
190 °C-on végzett reakció spektrumán látható, hogy a konjugált kötésekhez rendelhető 234 nmes csúcs beolvadt a mellette levő nagyobb csúcsba, és vállá alakult. Ez a reakció előrehaladását
igazolja.
MSA
NFO
150 °C-on hőkezelt NFO
190 °C-on hőkezelt NFO
Reakciótermék (NFO-MSA)

1,40
Abszorbancia

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0

0,00
0,00

200
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Hullámhossz (nm)
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32. ábra
A kezeletlen (NFO) és izomerizált napraforgóolaj, a Diels-Alder reagens (MSA) és a
Diels-Alder reakció termékének (NFO-MSA) ultraibolya-spektruma
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Termoanalitikai vizsgálatok

Az előállított LIN-MSA és NFO-MSA termikus stabilitását a 33. ábra szemlélteti. A
diagrammon láthatok még olyan telítetlen észter típusú reaktív határfelületi adalékok, amelyeket
di- vagy polikarbonsavak anhidridjeiből és hidroxilcsoportot tartalmazó telítetlen zsírsavból vagy
telítettlen zsírsavak hidroxilcsoportot tartalmazó poliolésztereiből addícióval, a fentiekhez
hasonló módszerrel állítottunk elő [163]. Pl. a glicerin-mono-oleátot (GMO) maleinsavanhidriddel 80 °C-on 1:2 mólarányban intenzív keverés közben reagáltatva glicerin-monooleátdimaleát (GMO-MS) keletkezik (RT II), amelyet IR spektruma alapján azonosítottunk:
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Az új típusú adalékok molekuláiban az adhézió növelését biztosító kémiai kötődést a polimerhez
a kettőskötés, a diszperz fázishoz pedig a savas, anhidrid ill. poláris csoportok szolgáltatják. A
megnövelt diszpergáló hatást a molekulák poláris és apoláris részének aszimmetrikus
elrendeződése eredményezi.
A 33. ábrán látható termogravimetriás mérések azt mutatják, hogy a MSA teljes mennyisége már
150 °C-on szublimál, ill. elpárolog, azaz a poliolefinek keverésének tipikus
hőmérséklettartományában (150-180°C) nem tekinthető stabil határrétegmódosító adaléknak,
ugyanakkor a reaktív tenzidek tömegvesztesége ebben a tartományban gyakorlatilag
elhanyagolható.
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33. ábra
MS származékok termogravimetriás görbéi
(rövidítések az ábrán: MSA=maleinsavanhidrid, LIN-MSA=linolsav-maleinsavanhidrid addukt, LENMSA=lenolajzsírsav-maleinsavanhidrid addukt, NFO-MSA=napraforgóolaj-maleinsavanhidrid addukt, ROL-MS=
ricinolsav triglicerid maleinsav észtere, ROS-MS= maleil-ricinolsav észter, GMO-MS= glicerin-monooleát-dimaleát,
PER-MS= pentaeritrittel átészterezett NFO maleinsav észtere, OLS-MSA=olajsav-maleinsavanhidrid addukt)
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3.1.2.3 Égésgátló hatású adalékanyag előállítása észteresítéssel
Új, foszfatid típusú égésgátló adalékok szintézisének szabályozását és nyomon követését a
reakció hőáramának on-line mérésével oldottuk meg.

A műanyagok alkalmazási területeinek bővülésével a különböző iparágakban —
gépjárműgyártás, elektromosipar, építőipar, stb. — a termékek csökkent éghetősége, egyes
esetekben teljes égésgátoltsága alapvető követelménnyé válik. A gazdaságosan előállítható
műanyagtermékek jelentős részének alapanyaga jól éghető polimer, ezért az említett területeken
történő alkalmazásukhoz éghetőségük csökkentése elengedhetetlen követelmény. A
halogéntartalmú égésgátlók közismerten hatékonyak, de alkalmazásuk környezet- és
egészségvédelmi okokból háttérbe szorul. A halogénmentes égésgátlók közül a foszfor-tartalmú
vegyületek igen hatékonyak. A felhasználásukkal előállított felhabosodó rendszerek a
legalkalmasabbak olyan égésgátolt poliolefin alapanyagok előállítására, amelyek mechanikai és
elektromos tulajdonságai, valamint feldolgozhatóságuk az alappolimerét legjobban megközelítik,
ugyanakkor égésük során nem keletkeznek fokozott mértékben maró, mérgező gázok.
A számítógéppel irányított reaktorban glicerin-monosztearát és foszfor-pentoxid reakciójával,
foszfatid típusú égésgátló hatású adalékot állítottunk elő. A reakció előre haladását hőáramméréssel, Raman spektroszkópiával és termoanalitikai módszerekkel vizsgáltuk.
Az eljárás jellemzői

CH2

O

CH

OH

CH2

OH

CO

C17H35

P2O5

CH2 O
CH

CO

OH

CH2 O

O
O
P O P O
O

glicerin-monosztearát

C17H35

O

égésgátló adalék

A reakció erősen exoterm. Nem megfelelő körülmények között túlmelegedés vagy helyi
túlmelegedés miatt mellékreakciók indulhatnak meg. A foszfor-pentoxid erős dehidratáló hatása
következtében a reakcióelegyben levő foszforsav-észterek már viszonylag alacsony
hőmérsékleten telítetlen vegyületek képződése közben bomolhatnak, ezt elszíneződés vagy
szenesedés kísérheti. A foszfor-pentoxid glicerinnel hevesen reagál (szenesedés, füstképződés),
glicerin-monosztearáttal a reakció kevésbé heves, de helyi túlmelegedés esetén szintén bomlás
következhet be. Oldó-, és hígítószert alkalmazva, és megfelelő hőmérsékletprogrammal a
folyamat jól kézbentartható. Ennek érdekében a 12. táblázatban vázolt folyamatirányítási
algoritmust alakítottuk ki.
12. táblázat
A P2O5 történő foszforilezésre kidolgozott folyamatirányítási receptúra
1
2
3
4
5
6
7
8

BO1
BO2
BO2
BO6
BO9
BO6
BO9
BO20

Előkészítés – mérleg tárázás, keverő bekapcsolás
Adagolás az idő függvényében (oldószer)
Adagolás az idő függvényében (glicerin-észter)
Hőmérsékletmódosítás (fűtés, majd hőmérséklettartás)
Hőmérsékletmódosítás (hőmérséklettartás) + adagolás állandó sebességgel (P2O5)
Hőmérsékletmódosítás (hőmérséklettartás)
Hőmérsékletmódosítás (hőmérséklettartás) + adagolás állandó sebességgel (glicerin)
Ürítés és tisztítás
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A foszfatid típusú égésgátló adalékanyag szintézise

Az alapanyagok előkészítése (80,0 cm3 heptánt, 30,0 g (0,084mól) glicerin-monosztearátot a
300 cm3-es reaktorba és 12,7 g (0,138 mól) vízmentes glicerint az adagolótartályba mérése) után
elindítottuk a folyamatirányító programot, betöltöttük a reakciótípusra kidolgozott algoritmust
(folyamatirányítási receptúrát), és megkezdtük a végrehajtását. A program a megfelelő
hőmérsékletet (80 °C) beállította. A készülékben levő glicerin-monosztearát feloldódása után a
számítógép bekapcsolta a keverőt és beállította a szükséges fordulatszámot (250 1/min).
A reaktor és a reakcióelegy hőtani jellemzőit a 2.1.1.5 fejezetben leírtak szerint határoztuk meg,
majd a mennyiségi és hőtani paraméterek bevitele után aktiváltuk a reakcióhő-számító
programrészt. Miután a hőmérséklet 80 °C-ra beállt, 20 g (0,14 mól) foszfor-pentoxidot
adagoltunk a glicerin-monosztearát oldatába olyan ütemben, hogy a beadagolt anyag
homogenizálódhasson, és a rendszer a keletkező hőt képes legyen elvezetni anélkül, hogy az
elegy hőmérséklete lényegesen megváltozna.
A reakció végét a hőáram-görbe alapvonalra történő visszaállása mutatja. A reakcióképes
foszforsav származékok és a maradék foszfor-pentoxid elreagáltatására perisztaltikus pumpával
1 cm3/min sebességgel glicerint adagolunk a reaktorba addig, amíg a reakcióhő görbén exoterm
hatást tapasztalunk. A glicerin hatására az elegyben glicerin-foszfát keletkezik, amely szintén
égésgátló hatású, eltávolítására ezért nincs szükség. A reakció végén a keverőt leállítottuk, és a
még meleg terméket a reaktorból vákuummal kiszívattuk. A 34. ábrán a szintézis lejátszódása
alatt regisztrált hőmérsékletek és hőfejlődés látható. A Qr hőáram görbe első csúcsa a foszforpentoxid, a második a glicerin adagolását jelzi.
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34. ábra
Foszfatid típusú égésgátló adalékanyag szintézise
(c,d,e: mintavételi időpontok)

A kiindulási anyag fogyását DSC vizsgálatokkal is követtük. E vizsgálat eredménye a 35. ábrán
látható. Az első mintavétel akkor történt, amikor a foszfor-pentoxid adagolása még nem
kezdődött meg (c). A második mintát (d) a foszfor-pentoxid felének beadagolása után, a
harmadikat (e) az adagolás végeztével vettük. A mintavételek idejét a 34. ábrán is jelöltük. A
DSC vizsgálatok során a mintát először 20 K/min sebességgel 120 °C-ra melegítettük, ezzel az
oldószert eltávolítottuk, majd visszahűtöttük 5 K/min sebességgel szobahőmérsékletre, a mérést
nitrogén áramban (2 dm3/min) végeztük.
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DSC 92

Figure:

Experim ent: foszfatid 2002.04.30 1.-3.minta

30-04-2002

Procedure:

Crucible: Al 100 µl

(Zone 1)

Atmosphere:N2
Mass (mg):

m W /g
Exo
1.2

c -98,8 J/g

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

e -18,7 J/g

d -30,7 J/g

-0.2

40
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55

Furnace tem perature /°C

35. ábra
A glicerin-monosztearát fázisátalakulásának hőeffektusa az észteresítési reakció előrehaladása
során

Az 1-es mintához, azaz a glicerin-monosztearáthoz tartozó csúcs a legnagyobb. A csúcs alatti
terület integrálásával –98,8 J/g entalpiaváltozást határoztunk meg. A második minta esetén egy
második csúcs is megjelenik, amely a keletkező termékek egyikére jellemző. Ekkorra már a
reakció egy része lejátszódott, a glicerin-monosztearát megszilárdulásához tartozó csúcs
(-30,7 J/g) emiatt csökkent. A harmadik — termékre jellemző — csúcsnál kapott entalpia:
-18,7 J/g. A kiindulási anyag itt már elfogyott, olvadási csúcsa nem mutatható ki.
A termék minősítését termogravimetriás vizsgálattal is elvégeztük. Ez a vizsgálat arról nyújt
információt, hogy az adalékot milyen hőmérséklet tartományban lehet a polimerbe bejuttatni,
illetve égéskor milyen hőmérsékleten fejtheti ki hatását. Ha túl alacsony hőmérsékleten bomlik,
akkor a polimerbe történő bekeverés során tönkre megy, ha viszont túl magas hőmérsékleten
indul meg a bomlás, akkor ez arra utalhat, hogy égés közben sem tudja kifejteni hatását. A
termék a 36. ábrán látható TG görbe szerint 250 °C-ig mindössze 2,5%-ot veszít a tömegéből.
Ez, pl. polipropilén esetében éppen megfelelő, a polipropilén esetében az adalékok bekeverése és
a további feldolgozás rendszerint 210-230 °C között történik. A leggyorsabb bomlás 365 °C
körül (a dTG görbe minimumánál) tapasztalható. 390 °C-ig 39 % tömegveszteség tapasztalható.
A tiszta PP bomlása 240-360 °C között játszódik le [164].
Figure:

Experiment: 2000.09.25. foszfatid 600°C

Crucible: Al2O3 400µl

25-09-2000 Procedure: 2000.09.25. foszfatid 600°C (Zone 1)

LABSYS TG

Atmosphere:N2
Mass (mg): 17.2

TG/%
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36. ábra
A foszfatid típusú égésgátló termogravimetriás vizsgálata (10 K/min)
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A foszforilezés nyomon követése Raman spektoszkópiával
A glicerin foszforilezési reakciójának követésére a Raman spektroszkópra szertelt üvegszálas
optika kínálta lehetőséget ezúttal is kipróbáltuk. A 37. ábrán az intenzitás változás látható az idő
függvényében három kiválasztott hullámszámon. A mérés körülményei a következők voltak: NdYAG lézer ~ 532nm, fókusztávolság ~ 40mm, mérési idő ~ 4*3s, lyukméret ~ 1000µm. A
vizsgált hullámszámok közül az 1075 cm-1 a P–O szimmetrikus vegyértékrezgések jelennek meg
az R–O–PO2–O–R’ típusú vegyületekben. Az adagolás alatt az intenzitás ugrásszerűen
emelkedett, majd rövid idő alatt állandósult. Ez összhangban van azzal a korábbi megfigyeléssel,
hogy a reakció gyorsan játszódik le, a sebesség meghatározó lépés a foszfor-pentoxid adagolása.
Az intenzitás változás egy része fluoreszcenciából származik. (Ezt a vizsgálati módszert glicerinmonosztearát foszforilezésénél nem tudtuk hatékonyan alkalmazni, mert a kiindulási anyag
oldatban és olvadékban is olyan erős fluoreszcenciát mutat — feltehetőleg a micellás
folyadékszerkezet következményeként —, amely a mérést lehetetlenné teszi.)
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37. ábra
Foszforilezési reakció követése Raman száloptikával
Az adalékanyag égésgátló hatásának gyors ellenőrzése
A termék minőségének ellenőrzésére egy egyszerű funkcionális vizsgálatot is kidolgoztunk. A
termék n-heptános oldatával az anyagmintát telítettük, majd az eredeti és az impregnált minta
éghetőségét meghatároztuk. Ez olyan módon történt, hogy a megszilárdult termék 2 grammját
egy csiszolatos kémcsőbe mértük, hozzáadtunk 8 cm3 heptánt, és gyakori rázogatással
feloldottuk. A 120*10*3 mm-es anyagmintákat az oldatba helyezünk és gyakori rázogatás
közben, 1 percig impregnáltuk, majd vegyifülke alatt, működő elszívó mellett, 30 percig
szárítottuk. 3 db. kezeletlen, valamint 3 db. impregnált és szárított próbatestek éghetőségét az
ISO R 1210 szabvány alapján vizsgáltuk, azaz a próbatestet egy Bunsen állványban egyik végén
befogtuk olymódon, hogy hosszanti iránya vízszintes, lapja pedig függőleges elrendezésű legyen.
A próbatest szabad végét egy 45 fokban döntött, 25 mm lángmagasságú Bunsen égővel 15
másodpercig gyújtottuk. A láng elvétele után mértük az égési időt. A megfelelő minőségű minták
a legjobb, V0-s égésgátlási fokozatba sorolhatók: a próbatest égése a láng elvétele után azonnal
megszűnik, vagy a láng elvétele után, csöpögés nélkül 15 másodpercnél rövidebb ideig ég.

Az égésgátló adalékanyag hatékonyságát különböző minták esetében a 13. táblázat foglalja
össze.
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13. táblázat
A termék égésgátló hatékonyságának ellenőrzése
Minta
Papír
PP
PE
Pamutszövet

Kezelés nélkül
végig ég
égve csöpög
égve csöpög
végig ég

Kezelés után
kialszik (V0)
kialszik (V0)
kialszik (V0)
kialszik (V0)

Megállapítható, hogy a felületen elhelyezkedő égésgátló hatóanyag jelenlétében az égésgátlás
hatékonysága kiemelkedően jó, azaz a felületmódosítással elő kell segíteni, hogy az égésgátló
adalék a láng hőmérsékletén védőréteget képezve az égés előrehaladásának útját lezárja.

3.1.2.4 Bóroxo-sziloxán előállítása polimerizációval
Bóroxo-sziloxán származékok szintézisének szabályozást a reakció hőáramának, ill. a
keverő nyomatékfelvételének on-line szabályozásával oldottuk meg.

Szerves szilícium és bórvegyületeket égésgátló adalékrendszerekben külön-külön korábban is
alkalmaztak [165-166]. Olyan szinergetikus hatású adalékok viszont, amelyek az égésgátlás
komplex hatásmechanizmusában többféle funkciót is betöltenek nem voltak ismertek. Korábbi
munkáink során megfigyeltük, hogy bóroxo-sziloxán (BSil) elasztomerek alkalmazásával
különböző összetett égésgátló adalékrendszerekben, pl. ammónium-polifoszfát – pentaeritrit –
melamin rendszerben az adalék részecskék körül elasztomer határréteg alakítható ki, s az
elasztomer fázis az ammónium-polifoszfáton kemiszorbeálódott pentaeritrithez kémiailag is
köthető (38. ábra). Az elasztomer határréteg az adalékrendszer stabilitását [XVII], hatásosságát,
és az égésgátolt polimer tulajdonságait is kedvezően befolyásolhatja [VII].
Poliol
rész

O
O

OSi OSi
B
O
O
O
OC

Sziloxán
(szinergetikus) rész
Kompatibilizáló rész
(Diels-Alder addukt)

OH
CO
COO

R

38. ábra
BSil elasztomer, RT és poliol komponensből képzett stabilis, szinergetikus és a polimer
mátrixszal kompatibilis határréteget képző adalék

A BSil elasztomer kialakításához viszonylag kevés bórsav is elegendő lenne az OH csoportot
tartalmazó poli-dimetil-sziloxán (PDMS-OH) komponens nagy molekulatömege és a bórsav
három OH csoportja miatt, azonban a nagyobb bórtartalom az égésgátlás hatásosságát fokozza.
Célunk olyan bóroxo-sziloxán elasztomer szintézise volt, amely nemcsak az égésgátló hatóanyag
szemcséi és a polimer mátrix közötti rugalmas kapcsolatot biztosítja, hanem önmaga is égésgátló
hatású. A reaktorkaloriméterben végzett szintézisekben ezért különböző arányokban
alkalmaztunk bórsavat (14. táblázat). A reaktorkaloriméterben történő szintézisekhez a 15.
táblázatban látható algoritmust alkalmaztuk.
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14. táblázat
Bóroxo-sziloxán elasztomerek szintézisében
alkalmazott kiindulási tömegarányok

Bórsav
0.10
0.20
0.20
0.33
0.50

PDMS-OH
0.90
0.80
0.60
0.66
0.50

Glikol
0.20

15. táblázat
A poli-bóroxo-sziloxán előállítására kidolgozott folyamatirányítási receptúra
1
2
3
4
5
6
7

BO1
BO2
BO6
BO9
BO6
BO9
BO20

Előkészítés – mérleg tárázás, keverő bekapcsolás
Adagolás az idő függvényében (DPMS-OH)
Hőmérsékletmódosítás (fűtés)
Hőmérsékletmódosítás (hőmérséklettartás) + adagolás állandó sebességgel (H3BO3)
Hőmérsékletmódosítás (a hőmérséklet fokozatos emelése, majd tartása)
Hőmérsékletmódosítás (hőmérséklettartás) + adagolás állandó sebességgel (TES)
Ürítés és tisztítás

A következőkben a 20 % H3BO3-ból és 80 % PDMS-OH-ból előállított elasztomer szintézisét
ismertetem. A szintézis végén beadagolt tetraetoxi-szilán a feleslegben maradó OH csoportok
szilánozására és az adalékrendszerhez történő kémiai kapcsolódás elősegítésére szolgál.
Reaktív poli-boroxo-sziloxán előállítása
Si

HO[Si(CH3)2O]10H + H3BO3

Si(OC2H5)4
+ kat.

(C2H5O)3SiO

- H2O

C2H5

- C2H5OH

O

O
B

Si
OC2H5

O[Si(CH3)2O]10 Si OC2H5
OC2H5

A szintézis előkészítéseként az egyik mérlegen elhelyezett adagolótartályba bemértük a PDMSOH komponenst (400,0 g Tegomer HS-I 2111). A reaktor fedelének egy kivezetéséhez szárított
CaCl2-dal töltött csövet kapcsoltunk. A keletkező víz mennyiségének meghatározásához a szárító
anyagot tartalmazó csövet szintén a mérlegre helyeztük. Ezután elindítottuk a folyamatirányító
programot, amely a PDMS beadagolása után a keverő fordulatszámát 60 1/min-re állította be.
Ekkor megkezdődött az előírt hőmérsékletprogram. A hőmérsékletszabályozó az alapjelet
15 perc alatt 100 °C-ra emelte. A hőmérséklet emelkedésével a viszkozitás csökkent. Ez a 39.
ábrán a keverő nyomatékgörbéjének első szakaszában (900 s-ig) látható. Amikor a hőmérséklet
az előírt 100 °C-ot elérte, a keverés a kisebb viszkozitásnak megfelelően intenzívebbre
(100 1/min-re) váltott. A fordulatszám változtatása miatt 900 s és 1000 s között a nyomaték is
emelkedett. A bórsavat (100,0 g) 1500 s-nál adagoltuk be, de ekkor sem a reakcióhőben, sem a
nyomatékban nem tapasztaltunk változást. A reaktor fedelén vízcseppek jelentek meg, ez arra
utalt, hogy a képződő víz nem tud eltávozni a rendszerből. A víz eltávolítására vákuumot és
további hőmérsékletemelést (1 óra alatt 100 °C-ról 117 °C-ra) alkalmaztunk. Ennek
következtében a folyamat intenzívebbé vált. A reakcióhő diagram erős endoterm effektust
mutatott (a víz elpárolgása), ezzel párhuzamosan az eltávolított víz mennyiségét a CaCl2-os cső
tömegének növekedése jelezte. A reakcióelegy viszkozitása pedig folyamatosan növekedett. A
reakció végét a keverési nyomaték ugrásszerű emelkedése mutatta, egyidejűjeg a vízfejlődés is
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megszűnt. Ekkor a perisztaltikus szivattyúval a tetraetoxi-szilán és a Szilorka K1 katalizátor
elegyét a készülékbe adagoltuk. A reakcióelegyből etilalkohol és víz elegye távozott. A
szilánozási reakció következtében az elegy keverhetősége erősen lecsökkent. A keverőmotort
ekkor leállítottuk, a terméket szobahőmérsékletre hűtöttük, és a készülékből eltávolítottuk.
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39. ábra
Poli-bóroxo-sziloxán adalékanyag szintézise reaktorkaloriméterben

A kísérletet elvégeztük úgy is, hogy a bórsavat az etilén-glikollal készített észterével
helyettesítettük (l. a 14. táblázatot). A szilárd bórsav helyett a folyadék állapotú észtert
alkalmazva homogénebb, bórsavszemcséktől mentes terméket kaptunk. Ennek ellenére a reakció
sebessége nem nőtt lényegesen, azt továbbra is a melléktermékként keletkező víz és alkohol
eltávolításának sebessége határozta meg.
A termék termoanalitikai és felületanalitikai vizsgálata
A termék termogravimetriás vizsgálatából (40. ábra) látható, hogy a maradék víz, etilalkohol és
tetraetoxi-szilán (összesen 7,2 %) 150 és 200 °C között távozik a termékből. A bomlás 320 °Con kezdődik és 520 °C-ig tart 10 °C/min fűtési sebesség esetén.
LABSYS TG

Figure:

Experiment: BS28 (B/Si=1:4)

30-04-1999

Procedure: TG prog. 20K/min (Zone 2)

Crucible: Al 100 µl

Atmosphere: Air
Mass (mg): 36.6
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40. ábra
A bóroxo-sziloxán elasztomer termogravimetriás vizsgálata
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A termék minősítéséhez hozzá tartozott annak a vizsgálata, hogy magas hőmérsékleten milyen
kémiai változáson megy keresztül, mivel az adalékok hatásának az égés hőmérsékletén kell
érvényre jutnia.

a,

b,

41. ábra
BSil elsztomer és PDMS adalékanyagok maradéka lángkezelés után

A 41. ábra alapján látható, hogy a bóroxo-sziloxán jelenlétében az égés során egy üveges-szenes
réteg alakult ki a polimer felületén, ami a hő- és anyagtranszport gátlásán túl a tűz
továbbterjedését is megakadályozza. A bóroxo-sziloxán elasztomer hőkezelés hatására
bekövetkező változását Raman mikroszkópos módszerrel követtük. Az anyag Raman spektrumát
hőkezelés előtt és után a 42. ábra mutatja.
35000
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42. ábra
A bóroxo-sziloxán elasztomer Raman spektruma
10 perces 400°C-os hőkezelés előtt (a) és után (b)

A jellemző Raman sávok a 16. táblázatban találhatók. A 42. ábrából kitűnik, hogy a 713 és
1415 cm-1 hullámhossznál összpontosuló sávok intenzitása, amelyek szimmetrikus C-Si-C
vegyértékrezgésnek, illetve szimmetrikus C-H deformációnak felelnek meg, a 400°C-os
hőkezelés hatására csökken. 888 cm-1 hullámhossznál egy új erős sáv jelenik meg, amely a SiOH
deformációhoz rendelhető. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a C mennyisége a felületen a
magas hőmérsékletű kezelés hatására csökken, és ebből adódóan nő a szervetlen jelleg.
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16. táblázat
A hőkezelés nélküli és a 400°C-on hőkezelt bóroxo-sziloxán elasztomer (BSil) Raman
spektrumában megjelenő sávok
BSil
198 s
504 vs
650
685 s
713 vs
795
1088
1259
1317
1415 s
2858 (sh)
2907 vs
2966 s
-

BSil 400°C
202 s
502 vs
649 b (637 sh)
685 (sh)
714 vs
800
888 vs
1088
1275
1316
1418
2858 (sh)
2907 vs
2966 s
3131

Adott sávokhoz rendelt rezgés típusok
C-Si-C deformáció
Si-O-Si szimm. vegyértékrezgés
Si-C-R bólogató rezgés
CH2 bólogató rezgés (Si-CH2-R)
C-Si-C szimm. vegyértékrezgés
Si-C vegyértékrezgés
SiOH deformáció
Sziloxán aszimm. vegyértékrezgés
CH szimm. deformáció
B-O vegyértékrezgés
CH aszimm. deformáció
C-H vegyértékrezgés a CH2-ben
C-H vegyértékrezgés a CH2-ben vagy a CH3-ban
C-H vegyértékrezgés CH3-ban
OH vegyértékrezgés

Irodalom
167
167
167
168
167
169
170
167, 170
167, 170
168, 171
168, 170
168, 170
168, 170
168, 170
168, 170

sh = váll, vs = nagyon intenzív, s = intenzív, w = kis intenzitású, vw = nagyon kis intenzitású, b = széles

A szerves bóroxo-sziloxán elasztomer szervetlen, üvegszerű anyaggá történő átalakulását XPS
módszerrel vizsgáltuk. A égés folyamatait plazmakezeléssel modelleztük. A plazmakezelés
hatására a spektrumok a nagyobb kötési energiák felé tolódtak, amint a 43. ábrán látható.
A csúcsokat, a kémiai kötések szerint
dekomponáltuk. Megállapítottuk, hogy a
103,8 eV-os,
szervetlen
[SiO4]-típusú
összetevők aránya jelentős mértékben
megnövekedett a 102,2 eV-os, szerves
organoszilikon típusú komponenshez képest,
azonban a szerves szilícium mennyisége
továbbra is számottevő.
A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy
a legfontosabb tömegpolimerek, pl. a
polipropilén égési hőmérsékletén (kb.
400 °C-on) a bóroxo-sziloxán átalakulása
csak részleges. A termék még erőteljes
hőkezelés után is megőrzi szerves jellegét.
Ez a tulajdonság az égés során, a felületen
kialakítandó védőrétegnek deformálható és
szívós jelleget biztosít, tehát nagymértékben
előnyös.

43. ábra
A kezeletlen (a), a He-plazmával (b) és O2plazmával(c) kezelt BSil Si 2p spektruma

3.1.2.5 Nanokompozit előállítása emulziós polimerizációval
Új eljárást dolgoztunk ki nanokompozitok előállítására, amelynek során először emulziós
polimerizációval polimerdiszperziót szintetizáltunk, majd azt agyagásvánnyal
reagáltattuk. Az eljárás előnye, hogy a nanokompozit szerkezet kialakítása
környezetkímélő módon, vizes közegben, szerves oldószer alkalmazása nélkül valósítható
meg.

Nanokompozitok felhasználása a műanyagipar számos területén elterjedőben van [VIII].
Előállításukra többféle eljárást alkalmaznak. Ezek közé tartozik az interkalatív polimerizáció,
illetve az agyagásványrétegek közé történő interkalálás olvadékban vagy szerves oldószerben.
73

Csontos István: Ph.D. értekezés

Műanyagipari segédanyagok előállítása

Az interkalálás a néhány nanométeres vastagságú rétegekből felépülő agyagásványok rétegei
közé történő behatolást jelenti, amely nanokompozit kialakulásához vezet, ha a behatolt anyag a
rétegek közötti teret polimer formájában tölti ki. A nanokompozitok előállításának első
lépéseként az agyagásvány természetes kationjait (főleg Na+, Ca2+ és Mg2+ ionokat) organofil
molekulákra kell kicserélni. Az organofilizáláshoz alkil-ammónium-sókat vagy más szerves
kationt tartalmazó vegyületeket használnak. Mindezek a módszerek bonyolult, többlépéses
eljárást foglalnak magukba, ezért nem gazdaságosak. A számítógépes folyamatirányítással
megvalósítható, pontos szabályozás egy egyszerűbb technológia kidolgozásának lehetőségét
rejtette magában.
Célunk olyan polimerizációs szintézis kidolgozása volt, amelyben szerves oldószer alkalmazása
nélkül állítható elő nanokompozit, az ismert eljárásoknál lényegesen egyszerűbben, előzetes
organofilizálást nem igénylő módszerrel.
A fenti cél megvalósításához vízben exfóliált montmorillonitot (l. a 2.2 fejezetben) és polisztirol
diszperziót reagáltattunk. Az alkalmazott természetes montmorillonit főként Na+ kationokat
tartalmaz. A Na+ ion cseréjével járó nanokompozit kialakításához olyan polisztirol diszperzióra
volt szükség, ahol a polisztirol részecskék felületi töltést tartalmaznak. Ennek a reakciónak a
sémája a 44. ábrán látható.
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44. ábra
Természetes Na-montmorillonit és kationos tenziddel előállított polisztirol részecske ioncserés
reakciója vizes közegben

A megfelelő polimer kationos tenzid jelenlétében végzett polimerizációval állítható elő. A kellő
mennyiségű kationt kis részecskeméretű diszperzióval lehet biztosítani. Kis méretű részecskéket
(d<1µm) tartalmazó polisztirol diszperzió előállítására az emulziós polimerizáció alkalmas. A
gyakorlatban a kationos tenzidekkel végzett emulziós polimerizáció ritkaságnak számít, s az
eljárásban az általánosan használt iniciátorok (pl. ammónium-perszulfát) nem is használhatók.
Az emulziós polimerizációban a végbemenő gyökös folyamatok a technológiai paraméterek
változtatására érzékenyen reagálnak, és ezek az előállított termék minőségét jelentősen
befolyásolják. A szükségesnél magasabb hőmérséklet a gyökös polimerizációs reakciót túlzottan
felgyorsítja, ami a folyamat kézbentartását nehezíti meg. Alacsony hőmérsékleten viszont a
gyökök inaktiválódása miatt a reakció leáll. Az adagolás szabályozásának a megfelelő méretű
emulzió cseppek előállításában van fontos szerepe. A megfelelő részecskeméret és stabil
diszperzió kialakításához olyan technológiát kellett kialakítani, ahol az adagolás, a hőmérséklet
és a keverési intenzitás szabályozásának meghatározó szerepe van.
A reakciótípus automatizált megvalósításához a 17. táblázatban ismertetett folyamatirányítási
receptúrát alkalmaztuk.
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17. táblázat
Az emulziós polimerizáció folyamatirányítási receptúrája
1
2
3
4
5
6
7
8

BO1
BO2
BO2
BO6
BO9
BO6
BO9
BO20

Előkészítés – mérleg tárázás, keverő bekapcsolás
Adagolás az idő függvényében (monomer)
Adagolás az idő függvényében (víz + emulgeátor)
Hőmérsékletmódosítás (fűtés, majd hőmérséklettartás)
Hőmérsékletmódosítás (hőmérséklettartás) + adagolás állandó sebességgel (iniciátor oldat)
Hőmérsékletmódosítás (hőmérséklettartás)
Hőmérsékletmódosítás (hűtés)
Ürítés és tisztítás

A polisztirol diszperzió előállítása emulziós polimerizációval
Az adagolótartályok feltöltése és a reaktorkaloriméter inertizálása után megkezdtük a
folyamatirányító program végrehajtását, amely a következő műveleteket végezte el: a mérlegről
beadagolt 60,0 g sztirol monomert, és 1,20 g szterogenol emulgeátor 124,7 g desztillált vízzel
készült elegyét, a hőmérséklet gyors felfűtéssel 80 °C-ra állította, a keverőt az előírt
fordulatszámon működtette. Az emulzióképzést, a termosztálás, és az inertizálást további 30
percig végezte. Ezután a 0,18 g 2,2’-azobisz (2-metilpropionamidin) dihidroklorid iniciátor
13,8 g desztillált vízzel készült oldatát perisztaltikus szivattyúval 1 cm3/s sebességgel az
emulzióhoz adagolta. Ekkor megindult a polimerizáció, amelynek előrehaladását a szárazanyag
tartalom meghatározásával követtük. A polimerizációt az iniciátor beadásától számított 180
percig végeztük. Ezután a polisztirol diszperziót szobahőmérsékletre hűtöttük. A termék
kékesfehér tejszerű folyadék, amelynek szárazanyag tartalma 26,5 %. A megfigyelhető kékes
elszíneződés arra utalt, hogy 0,1-1 µm méretű részecskék keletkeztek. Atomi erőmikroszkópos
(AFM) és pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) mérések alapján az átlagos részecskeátmérő
100-150 nm-nek adódott.
A technológiai paraméterek változtatásának hatása
A polimerizáció hőmérsékletet alacsonyabbra választva, a reakció 60 °C-on megindult, de 20 %
körüli konverziónál leállt. Ha ekkor a hőmérsékletet 80 °C-ra állítottuk a reakció újra megindult.
Ezt a reaktorban felszabadult hő és a szárazanyag tartalom újbóli növekedése jelezte. A reakció
leállása, majd ismételt megindulása kedvezőtlen hatású, az elhúzódó polimerizáció alacsony
hozamot és a keverőn számottevő mennyiségű kicsapódott terméket eredményezett.

A hőmérsékletet az optimálisnál magasabbra választva (pl. 85 °C-on) reakciósebességcsökkenést nem tapasztaltunk, de a reakció végén a kicsapódás gyors ütemben ment végbe. Ez a
szárazanyag tartalom csökkenést és jelentős veszteséget okozott. A keverőre nagy mennyiségű
polisztirol rakódott le kemény rögök formájában.
A keverés túlzott intenzitása a diszperzió megbomlását okozza. A legjobb eredményeket akkor
kaptuk, amikor a hőmérsékletet 80 °C-ra állítottuk be és a keverő fordulatszámát a
folyamatirányító program fokozatosan csökkentette a kezdeti 350 1/min-ről 250 1/min-re, majd a
lehűtés során 100 1/min-re. Ezekkel a technológiai módosításokkal a polimer kicsapódása által
okozott veszteségeket jelentősen csökkenteni, és a diszperzió homogenitását pedig javítani
lehetett.
Polisztirol-montmorillonit nanokompozitok előállítása
Nagy agyagásvány tartalmú nanokompozit előállításához 1,00 g montmorillonitot 700 cm3
vízben intenzív keveréssel diszpergáltunk, majd a 100-szorosra hígított polisztirol diszperziót
addig adagoltuk a montmorillonit diszperziójához, amíg az eredetileg opálos folyadék fehér
csapadék képződése mellett kitisztult. Ebben az esetben 1g agyagásvány 0,212 g polisztirollal
reagált. A polisztirol tartalom ekkor 17,5 % volt. A folyadék átlátszóvá válása után a csapadék
további polisztirol megkötésére is képes maradt.
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Kis agyagásvány tartalmú nanokompozit előállításához az előállított diszperzió 0,83 %-os vizes
oldatából 5,0 g-ot 50 cm3-re hígítottunk. Az opálos oldathoz keverés mellett 0,2 %-os
montmorillonit kolloidot adagoltunk, amíg csapadékképződés mellett a folyadék opálossága
megszűnt. Ez 5,0 cm3 folyadék beadagolása után következett be. Ebben az esetben a
nanokompozit polisztirol tartalma 52,4 %-ot ért el.
A tiszta polisztirol részecskéi atomi erőmikroszkópos (AFM) felvételen a 45.a ábrán láthatók. A
megfelelően kialakított és pontosan szabályozott technológia eredményeképpen a részecskék
kicsik, és egyenletes méretűek. A 45.b ábrán a montmorillonit hatására kialakult és részben
összecsapódott (nagy agyagásvány tartalmú) nanokompozit látható. A felvételek nem érintkező
(non-contact) üzemmódban készültek.

b,

a,

45. ábra
A tiszta polisztirol diszperzió (a) és montmorillonit hatására kialakuló nanokompozit (b)
atomi erőmikroszkópos képe

Konduktivitás (mS)

A fentiek értelmezéséhez szükségünk volt a montmorillonit ioncserélő kapacitásának (IonExchange Capacity, IEC) meghatározására, amelyet konduktometriás titrálással végeztünk el: 1g
montmorillonitot 0,1 M HCl (f:1.176) oldattal, a vezetőképesség regisztrálásával titráltunk. A 46.
ábra alapján az ekvivalenciapont 10,5 cm3-nél határoztuk meg.
4,5
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46. ábra
A Na-montmorillonit ioncserélő képességének meghatározása konduktometriás titrálással
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Az ioncserélő kapacitás kiszámítása:
IEC =

10,5 cm3 *1,177 * 0,1mmól/cm3
= 1,24 mmól/g .
1g

A nanokompozitot eredményező reakciókban a montmorillonit ioncseréje a polisztirol diszperzió
kationos tenzid tartalma alapján számítva legfeljebb 1-5 %-ban ment végbe. Ez az eredmény
részben geometriai okokkal is magyarázható: a polisztirol részecske gömbszerű felülete és a
montmorillonit rétegei között az illeszkedés nem lehet ideális, ezért az ioncsere sem lehet teljes.
A 47. ábrán levő pásztázó elektronmikroszkópos felvétel is ezt bizonyítja. Jól megfigyelhető,
hogy a montmorillonit nagyobb rétegeit a polisztirol szemcsék körbeveszik.

47. ábra
Polisztirol-montmorillonit nanokompozit pásztázó elektronmikroszkópos képe

A polisztirol azonban nem csak a rétegek felületére csapódik rá, hanem a rétegek közé is behatol.
Ezt a folyamatot röntgendiffrakciós vizsgálatokkal igazoltuk. A 48. ábrán az agyagásvány, a
polisztirol, és a nanokompozit nagyszögű röntgen-diffraktogrammjai láthatók.

5%

2%

b,

a,

48. ábra
Rétegtávolság megváltozása a nanokompozit előállítása során (a), a montmorillonit
koncentrációjának hatása a termék minőségére (b) (nagyszögű röntgen diffrakciós vizsgálat)

A 48.a ábrán látható, hogy a tiszta agyagásvány rétegtávolsága 2,42 nm. A polisztirol diszperzió
hatására a rétegtávolság 3,62 nm-re növekedett, azaz a rétegek távolabb kerültek egymástól. A
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48.b ábrán az figyelhető meg, hogy a kialakuló nanokompozitban a rétegtávolság nem változik,
ha az agyagásvány tartalmat megváltoztatjuk. A reflexió intenzitásának változása mindössze a
koncentráció növekedését jelzi.
A polisztirol-montmorillonit nanokompozit makroszkopikus jellemzésére termogravimetriás és
DSC vizsgálatokat végeztünk, N2-gáz áramban. A minta polisztirol tartalma 28,4 %. A
nanokompozitban megkötött víz eltávozása és a polisztirol bomlása a 49. ábra mindkét
diagramján megfigyelhető. A 49.a (TG) ábra szerint a polisztirol bomlásának kezdete 353 °C-on
észlelhető. A nanokompozit esetében egyenletes tömegcsökkenés (vízvesztés) után már 265 °Con megindul a bomlás. A 49.b (DSC) felvételen a nanokompozit görbéjén 150 °C-ig látható
endoterm effektus szintén a megkötődött víz eltávozásához rendelhető. A polimer bomlása
260 °C körül kezdődik, ezt a második endoterm csúcs jelzi. A tiszta polisztirol kb. 320 °C-ig
stabilnak bizonyult. Mindkét vizsgálat azt bizonyította, hogy az agyagásvány jelenléte a
polisztirol termikus stabilitását csökkentette.
Figure:

Crucible: Al 30 µl

Experiment:

23-04-2003 Procedure: DSC prog. lineáris, 10 K\perc

DSC 92
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49. ábra
A polisztirol és a nanokompozit termoanalitikai vizsgálatai TG (a) és DSC (b) módszerekkel

Az eredményeket összegezve megállapítható, hogy új technológiát dolgoztunk ki Montmorillonit
tartalmú polisztirol nanokompozit előállítására, amely az agyagásvány alkáli ionjainak kationos
tenziddel előállított polisztirol diszperzióval történő ioncseréjén alapul, szerves oldószer
alkalmazása nélkül, vizes közegben. A megfelelő tulajdonságokkal rendelkező polisztirol
diszperziót a reaktorkaloriméterben emulziós polimerizációval állítottuk elő. A nanokompozit
kialakulását nagyszögű röntgen diffrakciós vizsgálattal igazoltuk. A termék jellemzőit DSC és
TG vizsgálatokkal határoztuk meg, a kialakuló nanokompozit szerkezetét AFM és SEM
módszerekkel vizsgáltuk meg. (Az új eljárás szabadalmi bejelentése folyamatban van.)

3.1.2.6 Azopigment előállítása diazotálással és azokapcsolással
Új, a korábbinál hatékonyabb, környezetkímélő technológiát alakítottunk ki 1-fenilazo-2naftol Na-só pigment szintézisére a diazotálás folyamatát jól leíró szimuláció
felhasználásával. A szabályozási üzemmódok, a hőmérséklet- és adagolásprogramok
megfelelő állapotban történő váltásával elértük, hogy a reakcióidő 11%-kal, a nitrogénoxidok reaktortérben mérhető koncentrációja pedig 89%-kal csökkenjen az ennél
egyszerűbb, de szintén automatikus adagolásos technológiához képest. A manuális
eljáráshoz képest a nitrogén-oxidok emissziója több mint 97,8%-kal csökkent. Az új
technológia
alkalmazásával
az
azokapcsolással
kapott
pigment
színének
reprodukálhatósága is jelentősen javult.

A diazotálás széles körben alkalmazott módszer pigmentek, színezék és gyógyszeripari
intermedierek előállításában. A reakciót alacsony hőmérsékleten (~4°C) és savas közegben
végzik (pH<2). A termék minősége jelentősen függ az előállítási körülményektől, a pH-tól és a
hőmérséklettől. Az azokapcsolással előállított színezék minőségét a diazóniumsó minősége
alapvetően befolyásolja.
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A diazotálás menetét és a termék minőségét a következő tényezők befolyásolják: a diazotálandó
aromás amin oldására vizes sav oldat (általában sósav), a reakcióelegy hőmérséklete (általában
0-5 °C), a diazotáló ágens vizes oldatának koncentrációja és az adagolás sebessége. A diazotálás
paraméterei az aromás amin típusától függnek, azok szigorú betartása a megfelelő minőségű
diazónium só, következésképpen a megfelelő szín előállításának feltétele.
Mivel a reakció közel kvantitatív, nátrium-nitritből nem kell felesleget alkalmazni. Ipari
körülmények között azonban a technikai minőségű alapanyagok változó hatóanyagtartalma és a
nagy mennyiségek bemérése miatt mégis feleslegbe kerülhet. A salétromossav feleslege
csökkenti a diazóniumsó stabilitását. Nagyobb pH értéken a salétromossav a
3HNO2 Æ HNO3+H2O+2NO
reakcióban salétromsavvá és nitrogén-monoxiddá alakul. Ennek következtében

•
•
•

a reakcióelegybe bevitt anyag egy része veszendőbe megy,
káros oxidációs mellékreakciók indulnak el,
a légtérbe környezetkárosító, toxikus anyag kerül.

A reakció végén a nitritfelesleg nem haladhatja meg a 10-4mol/dm3 értéket.
A diazotálás technológiájának fejlesztése
A diazotálás fejlesztése során olyan technológia kidolgozása volt a cél, amellyel javítani lehet a
diazóniumsó és a belőle előállítható azoszínezék minőségét, valamint csökkenteni lehet a
környezet- és egészségkárosító nitrózus gázok kibocsátását.

A folyamat kritikus szakasza a reakció végpontja, mert ekkor, ha a salétromossav feleslegbe
kerül, mérgező nitrózus gázok kerülnek a légtérbe, és oxidációs mellékreakciók kezdődnek, ha
az amin komponens marad feleslegben és az elegy nem kellően savas, akkor önkapcsolás
történik. A mellékreakciók a termék minőségét rontják: nem lesz megfelelő a szín és a laza tűs
kristályok helyett ragacsos, rögös anyag keletkezik, amelyet csak további tisztítás után lehet
felhasználni. Ezért a reakció végpontjának pontos meghatározása a technológia legkritikusabb
eleme.
Az azoszínezék színének reprodukálhatóságát színméréssel, a nitrózus gázok felszabadulását
kemolumineszcens NOx analizátorral vizsgáltuk.
A szabadalmi irodalom a diazotálás nyomon követésére általában elektroanalitikai módszereket
javasol [172]. Ezért először ezeket kíséreltük meg végpontjelzésre felhasználni.
A színezékgyártási technológia modelljeként a 1-fenilazo-2-naftol Na-só előállítását vizsgáltam,
amely két fő lépésből áll a következő reakcióegyenlet szerint:
NH2

+

N2

NaNO2

Diazotálás

HCl

HO
ONa

+
N2

+

N N

NaOH
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1-fenilazo-2-naftol Na-só előállítása
1. technológia
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A kísérletet először „kezelői szabályozással” hajtottuk végre: a sósavas anilin (1-es oldat: 50 cm3
víz, 0,125 mól HCl-t tartalmazó cc. sósav, 0,125 mól anilin) beadagolása után bekapcsoltuk a
keverést, és a hűtést folyamatosra állítottuk. Amikor az elegy megfelelően lehűlt (5°C) a sósav
oldatot (2-es oldat: 25 cm3 víz és 0,375 mól HCl tartalmú cc. sósav) mágnesszelep segítségével,
a NaNO2 oldatot (3-as oldat: 41,4 cm3 víz + 10,35 g /0,15 mól/ NaNO2) perisztaltikus
szivattyúval adagoltuk úgy, hogy a pH és a hőmérséklet megfelelő legyen. Az 50.a ábrán
látható, hogy a reaktor hőmérsékletét sikerült a tervezett értéken tartani, a reakcióhő görbén
azonban (50.b ábra) nagy ingadozások láthatók. Ez arra utal, hogy a reakciósebesség ingadozik,
az egyenetlen adagolás miatt, és a diazotálószer időnként feleslegbe kerül. Az azokapcsolást
0,125 mól β-naftol és 0,3125 mól NaOH 625 cm3 vízzel készült oldatával 10 °C-on végeztük.
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50. ábra
Diazotálás megvalósítása kezelői szabályozással
A hőmérsékletek változása (a) és a reakcióhő (b)
2. technológia

A reprodukálhatóság javítása érdekében először olyan megoldást dolgoztunk ki, amely állandó
ütemű NaNO2 oldat adagolást és bipotenciometriás végpontjelzést tartalmazott. A reakcióelegy
hőmérsékletét a köpenyen hőmérsékletével szabályoztuk (kaszkádszabályozás). Ez a módszer új
elektród esetében határozottan jobb terméket eredményezett, mint a kezelői szabályozás. A
későbbiekben azonban egyre nagyobb eltérést tapasztaltunk. Egyes esetekben az is előfordult,
hogy a reakció végén felhasználásra alkalmatlan, ragacsos termék keletkezett. Regenerálás után
az elektród ismét jól működött, de egy-két mérés után pontossága ismét lecsökkent. Ez azzal
magyarázható, hogy ez az analitikában széleskörűen alkalmazott módszer csak híg oldatok
vizsgálatára alkalmas. Ipari körülmények között a reakciókomponensek olyan gyorsan
elszennyezik az elektródot, hogy ez a módszer alkalmazását irreálissá teszi. A módszer további
hátránya, hogy a reakcióidő jelentősen hosszabb lett. Ennek az az oka, hogy ha a köpeny
hőmérsékletének változtatásával szabályozzuk a reakcióelegy hőmérsékletét, akkor a rendszer
hűtési kapacitása csak részben van kihasználva. A hűtés intenzitásának szabályozása kedvezőtlen
hatású, nagy a holtidő, jelentős tranziensek jelentkeznek. Ez különösen az adagolás kezdetekor
szembetűnő, ahol néhány °C-os túlmelegedés lép fel, amit a szabályozó csak viszonylag lassan
szüntet meg (53. ábra Tr-2).
Kedvezőbb szabályozási algoritmusok kereséséhez a szimulációs programrészt használtuk (l. a
2.1.1.5 fejezetet és a 14. ábrát), amellyel a diazotálásra több féle szabályozási stratégiát
dolgoztunk ki. Ezek közül néhány fontosabb a 19. táblázatban található.
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3. technológia

A végpont elektrokémiai érzékelése helyett megbízhatóbb módszert kellett keresni. A megoldást
maga a szabályozás kínálta. Az anilin diazotálásának reakcióhője –140,1 kJ/mól, tehát erősen
exoterm. Ez lehetőséget nyújtott arra, hogy a reakció végpontját hőmérsékletmérésre vezessük
vissza.
A végpont érzékelésének megvalósítására: a NaNO2 adagolásának PID szabályozásával
biztosítottuk a hőmérséklet tartását maximális hűtés mellett (a maximális hűtés mellett végzett
adagolásos szabályozási módszer előnyeit l. az 1.1.3 fejezetben). A reakció végét, az anilin
elfogyásakor a hőfejlődés megszűnése, és a reakcióelegy hőmérsékletének csökkenése jelzi. A
szimulációs program a szabályozó behangolásához, valamint a megfelelő kísérleti paraméterek
(pl. hűtőfolyadék ideális hőmérsékletének) meghatározásához nyújtott segítséget, megmutatta
továbbá a végpontban fellépő hőmérsékletváltozások tipikus jellegét a reaktorban és a
köpenyben. Ez a módszer bár aránylag gyors (l. a 19. táblázatot) a reakció végén NaNO2 felesleg
kerül a reakcióelegybe, mert a szabályozó a hőmérséklet csökkenését a NaNO2 adagolással
próbálja meg kompenzálni. A salétromossav felesleg miatt sok nitrózus gáz keletkezik. Ezt az
54. ábra NO-3 görbéje jól mutatja. Az azokapcsolás után kapott termék minőségben
tapasztalható viszonylag nagy ingadozások mellékreakciókra utalnak. A színezékek minőségét
színméréssel határoztuk meg. Az egyes gyártási tételek közötti különbségeket az 51. ábra
demonstrálja.

51. ábra
A gyártási tételek közötti színeltérések (hőmérsékletszabályozás adagolással)

A színek összehasonlításához meghatároztuk az a*, b*, L* koordinátákat a CIELAB színtérben
[173], majd kiszámítottuk a színkülönbséget (∆E*) egy referencia színezékmintához képest, a
színezeti szöget (H*), és a telítettséget (C*). Az 52. ábrán látható, hogy a referencia mintától
(∆E*=0) távolodva, a nagyobb színeltérések irányában a telítettség nagyobb mértékben, a
világossági tényező (L*) kisebb mértékben csökken, miközben a színezeti szög gyakorlatilag
nem változik jelentősen, vagyis a minta színe a szürke irányába tolódik el
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52. ábra
Az előállított azoszínezék telítettsége (C*), színezeti szöge (H*) (fok), világossága (L*) a
színkülönbségek függvényében; 3- hőmérsékletszabályozás NaNO2 adagolással (3. Techn.),
4.-kombinált technológia (4. Techn.)
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4. technológia

Egy korszerűbb technológia kialakításához az előző kísérletek tapasztalatait használtuk fel. A
szimulációs eredmények alapján a diazotálási folyamatot három szakaszra osztottuk. A
szabályozó a reaktorban levő elegyet túlhűtötte, majd annyi reagenst adagolt, hogy a fejlődő hő a
reaktor tartalmat munkaponti hőmérsékletre emelje. Ezt követően a szabályozó az adagolásos
technológiához hasonlóan maximális hűtéssel üzemelt. Amikor a reakcióhő alapján számított
konverzió (1.2.2 fejezet, 18. egyenlet) a modell szerint megközelítette a 100%-ot és a tranziensek
megszűntek, a szabályozó konstans adagolásba állt át. Az ilyen módon kidolgozott
folyamatirányítási technológia a 18. táblázatban található.
18. táblázat
A diazotálás folyamatirányítási receptúrája
1
2
3
4
5

BO1
BO2
BO3
BO8
BO5

6

BO7

7

BO8

8

BO20

Előkészítés – mérleg tárázás, keverő bekapcsolás
Adagolás az idő függvényében – amin adagolás {1-es oldat}
Adagolás a pH függvényében – sav adagolás {2-es oldat}
Hőmérsékletmódosítás (totálhűtés) + adagolás a pH függvényében (savadagolás) {2-es oldat}
Adagolás a hőmérséklet függvényében (NaNO2) {3-as oldat} + adagolás a pH függvényében
(savadagolás) {2-es oldat}
Hőmérsékletmódosítás (totálhűtés) + Adagolás a hőmérséklet függvényében (NaNO2) {3-as oldat} +
Adagolás a pH függvényében (savadagolás) {2-es oldat}
Hőmérsékletmódosítás (hőmérséklettartás) + Adagolás állandó sebességgel (NaNO2) {3-as oldat} +
Adagolás a pH függvényében (savadagolás) {2-es oldat}
Leállítás és tisztítás

Tr-2 és Tj-2 görbék lefutása a valós folyamatban a szimulációval kapott görbékkel jó egyezést
mutatott.
Az új technológia egyik jelentős előnye az, hogy a folyamat kevesebb idő alatt hajtható végre
(rövidebb az adagolási idő) a kezdeti gyors NaNO2 adagolásnak köszönhetően. Ez látható az 53.
ábrán (a szimulációs és a valós mérés gyakorlatilag azonos képet mutat, ezért itt csak a
szimulációs görbék láthatók), ahol a NaNO2 adagolása lényegesen rövidebb ideig tart. Ezt
tükrözi az 54. ábrán látható éles csúcs is a hőáram görbén. A reakció végén a konstans adagolás
miatt a beadagolt reagensfelesleg sokkal kisebb, mint az előző technológiában, így a nitrózus
gázok felszaporodását el lehet kerülni. A reakció végpontját a köpenyhőmérséklet emelkedése
jelezi (l. az 53. ábrát). Ez a módszer gyorsabb, és zavarokra kevésbé érzékeny, mit a reaktortér
hőmérsékletének (Tr) ellenőrzése.
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53. ábra
54. ábra
A diazotálás szimulációja
A hőáram és NOx kibocsátás diazotálás során
2-hőmérsékletszab. a köpenyen keresztül (2.technológia),
3- hőmérsékletszabályozás adagolással (3. technológia),
4.-kombinált technológia (4. technológia)
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Az 52. ábrán a kombinált technológiával előállított színezékek színpontjai láthatók (a ∆E*-4, a
H*-4, és a C*-4). Ezeknek a színpontoknak megfelelő színek láthatók az 55. ábrán.
Megállapítható, hogy a színek reprodukálhatósága jelentősen javult. A referenciához viszonyított
színeltérések kisebbek, mint a 3-as technológiában. A termékek telítettsége és világossága
növekedett, ami a szabályozás előnyét jól mutatja.

55. ábra
Az előállítások közötti színeltérések (kombinált technológia)

A 19. táblázat az 1-4 technológiákban elérhető eredményeket foglalja össze.
19. táblázat
A diazotálásra kidolgozott technológiák összefoglalása
Technológia
1
2
3
4

Kezelői szabályozás
Hőmérsékletszabályozás
köpenyen keresztül
Hőmérsékletszabályozás
adagolással
Kombinált módszer

Végpontjelzés

Szín
repr.

NOx
(ppm)
>10000*

Reakcióidő
(s)
1000s

Biamperometria,
HNO2 felesleg ellenőrzése
indikátorpapírral
Biamperometria

rossz

430

1300s

Reaktorhőmérséklet alapján

rossz

2000

900s

Köpenyhőmérséklet alapján

jó

rossz

220
800s
Túllépte a műszer méréshatárát

*

A diazotálás technológiai fejlesztése során elért eredmények a következők [III-IV]:

•
•
•
•
•
•
•

Új, a korábbinál hatékonyabb, környezetkímélő technológiát alakítottunk ki 1-fenilazo-2naftol Na-só pigment szintézisére a diazotálás folyamatát jól leíró szimuláció
felhasználásával (kombinált módszer).
89 %-kal csökkentettük a NO, NO2 emissziót (97,8 %-kal a kezelői szabályozáshoz képest).
A reakcióidő 11 %-kal csökkent, csökkentve a bomlás és mellékreakciók valószínűségét.
Megvalósítottuk a mellékreakciókat okozó salétromossav felesleg csökkentését.
Érzékenyebb végpontdetektálás alakítottunk ki.
Pontosabb szabályozást értünk el.
Javítottuk ez előállítás reprodukálhatóságát.
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3.2 A reaktorkaloriméter alkalmazása az oktatásfejlesztésben
Az automatizált reaktorok alkalmazása az iparban már mindennaposnak számít, mert a gyártási
műveletek biztonságát és a termékek konzisztens minőségét automatizált rendszerekkel lehet
leghatékonyabban garantálni. Ezért az ilyen rendszerek oktatása kiemelkedően fontos a leendő
vegyészmérnökök részére. A szakirodalmi összeállításokból azonban kitűnik, hogy a jelentős
műszaki előnyökkel járó számítógépes folyamatirányítás gyorsabb elterjedésének a szakaszosfélfolytonos technológiák körében elsősorban gazdasági korlátok szabnak határt (l. az 1.1.5
fejezetben). A magas szinten automatizált szakaszos és félfolytonos reaktorok lehetőségei (pl. a
gyógyszergyártásban) nincsenek kellőképpen kihasználva, mert a fejlesztést még új technológiák
kidolgozása esetében is a hagyományos laboratóriumi módszerekkel és eszközökkel végzik. A
folyamatirányítás által nyújtott potenciális gazdasági előnyök ugyanis csak akkor realizálhatók,
ha nem a hagyományos, hanem az új szemlélet alapján kidolgozott technológiákban
alkalmazzák. Már a kémiai reakciók fejlesztésének fázisában szükség van tehát arra, hogy a
kísérletek számítógéppel folyamatirányított reaktorban történjenek. Ily módon lehetőség van a
folyamatirányítás által nyújtott lehetőségek (pl. a reakció kinetikájához illeszkedő hőfokprogram,
pH profil, stb.) maximális kihasználására. Ennek egyik feltétele az üzemi körülményeket jól
modellező laboratóriumi folyamatirányított reaktor (l. az 56. ábrán), a másik feltétel a reaktor
lehetőségeit kihasználó olyan preparatív szerves kémikus, aki a folyamatirányítás szemléletét jól
elsajátította. A 2.1.1 fejezetben részletesen ismertetett berendezés kifejlesztése és bevezetése az
oktatásba ezt a célt szolgálta. A szakirodalomból és a szakmai fórumokon ugyanis kitűnt, hogy a
gyakorlati oktatás területén világszerte csupán a folyamatirányítás műveleti lépéseit ismertetik
meg rendkívül egyszerű modelleken a vegyipari gépészet, a számítástechnika, a vegyipari
műveletek iránt fogékony hallgatóknak (l. az 1.3 fejezetben). Felismertük, hogy legalább ennyire
fontos az új vegyipari (pl. gyógyszeripari) technológiákat majdan kidolgozó preparatív
kémikusokkal megismertetni a folyamatirányított eszközök rutinszerű alkalmazását a
szintézistípusok széles körében.

56. ábra
A folyamatirányított reaktorkaloriméter a hallgatói laboratóriumban
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Mindezek alapján elsőként vezettük be a szerves kémiai technológiák oktatásába a szakaszosfélfolytonos reakciók számítógépes folyamatirányításának gyakorlatát. A vegyészmérnök
hallgatók alapképzésük során megismerkednek a szerves kémiai technológiákkal, a
szabályozástechnika és a méretnövelés alapelveivel. Ezeket az ismereteket azonban külön,
egymástól függetlenül tanulják meg.
A szerves kémiai technológiák gyakorlati oktatásában viszont olyan szemlélet kialakítására
törekszünk, amely az egyes szintézistípusok sajátosságait, az irányítástechnikai elveket és az
ipari technológiák jellemzőit már a laboratóriumi fejlesztés fázisában együttesen veszi
figyelembe. Az elsősorban oktatási célra kifejlesztett folyamatirányított laboratóriumi reaktorral
olyan technológiai fejlesztéseket lehet bemutatni, amelyek a hagyományos reaktoroknál jóval
nagyobb flexibilitásuknak köszönhetően az ipari folyamatirányított rendszerek lehetőségeihez jól
illeszkednek [IV]. A gyakorlatok tematikájának kidolgozásakor a hangsúlyt nem az egyes
hardverelemek működésére, hanem az alapismeretekre, a fogalmakra és a gyakorlati
alkalmazásra helyeztük. Olyan interaktív, nyitott alkalmazásokat terveztünk, amelyekben a
hallgatók mérnöki gondolkodásmódot sajátíthatnak el, miközben más kurzusokon szerzett
ismereteiket is felhasználják (pl. vegyipari műveletek, szabályozástechnika, műszerezés, stb.).
Törekedtünk arra, hogy a reaktor, a műszerek és a számítástechnikai eszközök realisztikusak
legyenek, s ezáltal az ipari alkalmazhatóság nyilvánvaló legyen. Ezért a gyakorlatok során
használt rendszer, amely ötvözi az ipari berendezések és a laboratóriumi reaktorok előnyeit,
modellként szolgál új technológiák kidolgozásához. Arra is törekedtünk, hogy a 2.1.1 fejezetben
ismertetett reaktorkaloriméterben a Ph.D. hallgatók által kidolgozott technológiák
folyamatirányító algoritmusa a méretnövelés során az üzemi léptékű berendezésekre egyszerűen
adaptálható legyen.
A reaktorkaloriméter alkalmazását az oktatásban tehát két szinten valósítottuk meg:
• Vegyészmérnökök képzésben részt vevő hallgatóknak (graduális szint),
• PhD képzésben részt vevő hallgatóknak (posztgraduális szint).
Az első esetben, a hallgatóknak a laboratóriumi gyakorlatok keretében számos, egymástól
nagymértékben eltérő reakciótípus végrehajtására nyílik lehetősége. Ezek közül néhányat a 20.
táblázat ismertet. A folyamatirányító szoftver a szekvenciális szabályozás jellegzetességeinek
megismerését, a technológiai programok létrehozását és módosítását teszi lehetővé [V]. A
második esetben az elvégzett szintézisek különböző kutatási területekre irányultak, ezek egy
része a 3.1 fejezetben kerül ismertetésre.
20. táblázat
A reaktorkaloriméter alkalmazása különböző szerves kémiai technológiák oktatásában
Gyakorlat

Kapcsolódó fejezet

Diazotálás és
azokapcsolás
3.1.2.6

Égésgátló
adalékanyag
3.1.2.3

Emulziós
polimerizáció
3.1.2.5

Főbb témakörök

Káros emisszió csökkentése
(NOx), A színmérés elvi alapjai

Vizsgálatok a
folyamat közben
A termék
feldolgozása

HNO2 felesleg ellenőrzése,
Nitrózus gázok fejlődésének
mérése

Égésgátolt anyagok
előállítása
A felületmódosítás
jelentősége
A folyamat
előrehaladásának
nyomonkövetése DSC-vel

Szűrés, mosás, szárítás

Oldószer eltávolítás

Ülepítés

Kitermelés meghatározása,
színmérés, és színkülönbség
meghatározása a referenciához
képest.

TG, és a termékkel
impregnált minta
éghetőségének
meghatározása

Kitermelés és szárazanyag
tartalom meghatározása,
részecskeméret mérése
AFM-mel.

A termék
vizsgálata
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technológiák
Szárazanyag tartalom
meghatározása

Klórmetilezés
3.1.1.2
Gyógyszerhatóanyag
szintézisek optimalizálása
Toxikus oldószerek
kiváltása
A reaktáns, a termék és a
melléktermékek koncentrációjának mérése GC-vel.
Mosás NaHCO3 vagy
NaOH oldattal
GC
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A számítógéppel folyamatirányított reakciók egyben a környezetvédelmi szempontokat
figyelembe vevő zöldkémia számos aspektusának gyakorlati bemutatására is lehetőséget
nyújtanak. A zöldkémia alapelvei közül a gyakorlatokban a következő szempontok kerülnek
bemutatásra:
• A reakciók előrehaladásának folyamatos nyomon követése (real-time, in-process
monitoring) és ezáltal az előírt módon történő, reprodukálható végrehajtása.
• A környezetre és egészségre veszélyes anyagok képződésének elkerülése a számítógépes
szabályozással megvalósított pontos reakcióvezetéssel.
• A hatékonyságnövelés eredményeként a toxikus segédanyagok (pl. oldószerek)
kiváltásának lehetősége.
A hallgatók a gyakorlatok végrehajtása során az elvégzendő reakcióhoz kapcsolódó kémiai
háttéren túlmenően a folyamatirányítás elméleti és gyakorlati hátteréről szereznek ismereteket,
amelyeket a 21. táblázat foglalja össze.
21. táblázat
A hallgatók tevékenysége a laboratóriumi gyakorlatok alatt
A laboratóriumi és ipari folyamatirányított rendszerek jellemzői
A folyamatirányítás hardver és szoftver feltételeinek meghatározása
Az ipari folyamatirányítás gazdaságossága
A laboratóriumi automatizált reaktorok és reakciókaloriméterek szerepe a
szerves kémiai technológiák fejlesztésében
Hagyományos és modern szabályozási algoritmusok
Exoterm reakciók biztonságos fejlesztése
A folyamatirányító szoftver működése
A reaktorkaloriméter elemeinek validálása közvetlen vezérléssel
A szekvenciális szabályozás és az alapműveleti koncepció elvei

Előkészítés
A hőtani kalibráció elvégzése (k és cp meghatározása)
A reakció igényeinek megfelelő folyamatirányítási receptúra kialakítása a
receptúra szerkesztő programrész segítségével, vagy az előre elkészített
receptúra beolvasása a receptúra könyvtárból
A modellreakció
A kémiai reakciók végrehajtásának modellezése, a szimulációs programrész
végrehajtása
segítségével, a mennyiségek, a hőmérsékletprofilok a szabályozási jellemzők
alatt elvégzendő
változtatásával
feladatok
A folyamat paramétereinek ellenőrzése numerikus és grafikus
módon
A reakció
Analitikai vizsgálat, off-line visszacsatolás
végrehajtása
Távfelügyeleti rendszer alkalmazása
A reakcióhő on-line mérése és a végpontjának meghatározása
A termék minőségének ellenőrzése analitikai módszerekkel, és az eredmények
összehasonlítása manuális és automatizált technológiákkal
Az eredmények
A folyamat regisztrált jellemzőiből (pl. Tr, Tk, Qr, pH, I, alapjelek) diagram
feldolgozása,
készítése táblázat kezelő program felhasználásával, a szabályozási fázisok és a
dokumentálása
diagram szakaszainak megfeleltetése egymásnak
A vizsgált folyamat egy részének irányítási terve, blokkdiagram formájában,
ipari körülményeket figyelembe véve
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1.1.5
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3.3 A reaktorkaloriméterben szintetizált adalékok alkalmazása
3.3.1

Az optimális határréteg kialakítása polimer kompozitok adalékainak
felületén

A viszonylag nagy fajlagos felületi energiájú szervetlen polimer adalékok felületén a szokásos
környezeti körülmények között vízréteg, valamint szerves molekulák adszorbeálódhatnak,
amelyek a felületi energiát jelentősen csökkentik. A spontán kialakuló, s még magas
hőmérsékleten sem távozó adszorpciós határfelületi rétegek a feldolgozás- és
alkalmazástechnikai jellemzőket a legtöbb esetben károsan befolyásolják (pl. a homogenitás és
fázisok adhéziójának csökkentése, részleges deszorpció, stb.). Megfelelő adalékok módosításával
a hátrányos hatások általában kiküszöbölhetők [125].
A töltőanyag szemcsék, vagy égésgátló adalék részecskék körül a felület módosításával
kialakított optimális határréteg megakadályozza a részecskék agglomerálódását, a nedvesség
adszorpcióját a határfelületen, és biztosítja a fázisok közötti fokozatos átmenetet viszonylag
vastag határfelületi réteg kialakításával [IX].
A 3.1.2.2 fejezetben bemutatott módon előállított reaktív tenzidek (RT) a tenzidekre jellemző
aktivitással adszorbeálódnak a határfelületeken, majd megfelelő körülmények között mindkét
fázissal reagálva, kémiai kötésekkel összekapcsolják azokat.
Polipropilén-poliamid keverék esetében az 57. ábrán bemutatott elektronmikroszkópos
felvételeken egyértelműen látszik az adhézió és a homogenitás javulása. RT alkalmazása nélkül a
poliamid a mátrixtól elkülönülve, ahhoz kevéssé tapadó nagy cseppekben helyezkedik el a PPben, 1 % RT bevitele viszont a diszperzitásfokot és a fázisok közötti kölcsönhatást egyaránt
nagymértékben javítja [X].

RT alkalmazása nélkül

1% RT alkalmazása esetén

57. ábra
SEM felvétel polipropilén-poliamid keverék törésfelületéről

A polimer rendszerek tulajdonságainak további javulása kis- és makromolekulából kialakított
többrétegű határfelületi fázis kialakításával valósítható meg. Ha egy töltőanyag vagy erősítő
anyag részecskét felületaktív jellegű kismolekulás határréteg és elasztomer jellegű polimer
határréteg vesz körül, ez elősegíti a jobb beágyazódást a polimer mátrixba. Ez a módosítás
lényegében a Buzágh-féle kontinuitási elvet alkalmazza polimer kompozitokra [125]. A
többrétegű határfázis kialakítása előnyösnek mutatkozott számos területen, pl. a fém hidroxid,
valamint felhabosodó típusú égésgátlók és egyes szálerősítésű rendszerek esetében is [XI, II].
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A reaktív tenzid reakciója a polimer mátrixszal

A reaktív tenzidek a poliolefin mátrixhoz történő kémiai kötődésének bizonyítására XPS
vizsgálatokat végeztünk. Az XPS vizsgálatokhoz a polimer fóliát benzoil-peroxid iniciátor
jelenlétében Diels-Alder addukt típusú reaktív tenziddel kezeltük. Az eredmények az 58. és az
59. ábrán láthatók [X].
4

Kezelés:
1. 2. BP
3. BP+RT
4. (BP+RT)*

1. C–H
2. C–O–H
3. COOH
4. C - O

3

1

2

2
3

1

58. ábra
Különböző módon kezelt PP fóliák O 1s spektruma
(BP=Benzoil-peroxid, *=acetonos mosás után)

4

59. ábra
RT-del kezelt PP fólia részletes C 1s
spektruma

Az 58. ábra az O 1s spektrumokat mutatja, amelyből kitűnik, hogy a fólia felületkezelése a
felületi O koncentrációt jelentősen megnövelte. Az a tény, hogy ez a megnövekedett
koncentráció acetonos mosás után is alig csökkent, a kémiai kötés létrejöttét bizonyítja. Ez az Oatom koncentráció megközelítően a reaktív tenzidmolekulában levő oxigén hányaddal egyezik
meg. Az 59. ábra a kezelt felület C1s spektrumát mutatja. A C 1s csúcs felbontása az irodalmi
adatok alapján történt (CHx 285,0 eV-nál, C-O 286,5 eV-nál, C=O 288,0 eV-nál, valamint az
észter és/vagy karboxil kb. 289,2 eV-nál [174]). Ez a spektrum is azt mutatja, hogy a különböző
O tartalmú csoportok aránya a felületen megközelítőleg a reaktív tenzid molekulában előforduló
arányukkal egyezik meg. A felületi réteg tehát döntő mértékben a tenzid molekuláiból áll, akkor
is, ha a vizsgálatot megelőzően acetonos kezelést alkalmaztunk [X].

3.3.3

A felületmódosító adalékok alkalmazása polimer rendszerek
mechanikai tulajdonságainak javítására

3.3.3.1 Reaktív tenzid alkalmazása töltött és erősített kompozitokban
A reaktív tenzidek mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatását különböző polimer kompozitok
esetében vizsgáltuk. A 60. és a 61. ábrákon CaCO3-tal töltött, ill. üvegszál-erősítésű polipropilén
kompozitok tulajdonságainak változása látható. E példák esetében jelentős különbség van a
kémiai összetételben, a részecskék alakjában és méretében, a felületükön elhelyezkedő funkciós
csoportok reaktivitásában, stb. Az egyszerűbb összehasonlíthatóság érdekében a
szakítószilárdság, a rugalmassági modulus és a szakadási nyúlás relatív értékeit ábrázoltuk az
azonos összetételű, RT-et nem tartalmazó polimer kompozithoz viszonyítva.
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Relatív
szakítószilárdság

Relatív
szakítószilárdság

PP+CaCO3
PP+CaCO3+RT

PP+üvegszál
PP+üvegszál+RT

122%

123%

120%
392%
Relatív nyúlás

Relatív rugalmassági
modulusz

60. ábra
A mechanikai tulajdonságok relatív
változása 1 % RT hatására CaCO3-tal
töltött PP rendszerben

258%

127%

Relatív nyúlás

Relatív rugalmassági
modulusz

61. ábra
A mechanikai tulajdonságok relatív változása
1 % RT hatására üvegszállal erősített PP
rendszerben

A 60. és a 61. ábrák alapján megállapítható, hogy mindkét esetben a szakítószilárdság és a
rugalmassági modulus kisebb mértékben, a szakadási nyúlás pedig (a nagy töltőanyag
koncentráció ellenére is) kiemelkedő mértékben növekedett. A paraméterek javulása a CaCO3-tal
töltött kompozit esetében a homogén szerkezet, valamint a módosított felületű töltőanyag és
polimer mátrix jobb adhéziójának a következménye. Az üvegszállal erősített rendszerekben
különösen a szakadási nyúlás növekedése meglepő, ami a hagyományos kapcsolókomponensek
(l. az 1.4.1 fejezetben) alkalmazása esetén nem figyelhető meg. A reaktív tenzidek azonban
ezeknél nagyobb deformálhatóságot biztosít [X].

3.3.3.2 Felületmódosító adalékanyagok alkalmazása PP szálakban
A polipropilén szálakat a gyártás során nyújtással orientálják, s ezáltal növelik a szálak
szakítószilárdságát. Azonban az orientáció foka ekkor még messze elmarad az elméleti határtól.
Kis mennyiségű módosítatlan töltőanyag növeli a szakítószilárdságot (62. ábra), az
orientálhatóság maximális értéke azonban csökken, következésképpen a töltött és orientált szálak
szakítószilárdsága kisebb, mint a töltőanyagot nem tartalmazó orientált szálaké.
A töltőanyagrészecsék felületén RT és elasztomer alkalmazásával többrétegű határfelületi
szerkezetet alakítottunk ki. Ezen a módon 25%-kal lehetett növelni a polipropilén
szakítószilárdságát, még nagyobb orientáció esetében is [XII].

62. ábra
Orientált PP szálak szakítószilárdsága a talkum tartalom
és különböző nyújtási arány függvényében;
PP + talkum:
, PP + talkum + felületmódosító adalék:
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3.3.3.3 Szinergetikus hatású reaktív tenzidek alkalmazása felhabosodó
égésgátolt rendszerekben
A felhabosodó égésgátlók (Intumescent Fire Retardant, IFR) széles körben alkalmazott
környezetkímélő, halogénmentes adalékok. Ezek az adalékrendszerek szenesítő katalizátor
prekurzorát, pl. ammónium-polifoszfátot (APF), szenesedő komponenst, pl. poliolt és gázképző
komponenst, pl. melamint tartalmaznak. Ezekből az adalékokból megfelelő hatékonyság
eléréséhez viszonylag nagy mennyiséget kell alkalmazni, ez azonban a mechanikai
tulajdonságokat hátrányosan befolyásolja [XIII]. A 3.1.2.2 pontban ismertetett szinergetikus
reaktív tenzidekkel történő felületkezelés nem csak az égésgátlás hatékonyságát fokozza
(amelyet az oxigén-index mérésével jellemeztünk, l a 63. ábrát), hanem szilárdsági jellemzőket is
javítja. A 64. ábrán látható, hogy SRT (II-típus, szerkezetét l. a 10. táblázatban) hatására a
szakadási nyúlás jelentős mértékben megnő [X].

18

PP

29

PP+IFR

37

PP+IFR+SRT
0

10

20

150

PP+IFR+SRT

30

40

0

Oxigén-index (%)

50

100

150

Relatív szakadási nyúlás (%)

63. ábra
Szinergetikus reaktív tenzid hatás az oxigénindxre felhabosodó égésgátolt rendszerben

3.3.4

100

PP+IFR

64. ábra
Szinergetikus reaktív tenzid hatása a szakadási
nyúlásra

Polimer kompozitok transzportfolyamatainak szabályozása
felületkezelő anyagok alkalmazásával

A polimer rendszerek előállítása, feldolgozása és felhasználása során lejátszódó
transzportfolyamatok lehetnek hátrányosak vagy előnyösek, s ennek megfelelően korlátozásuk,
ill. elősegítésük kívánatos [VI]. Az előbbire vonatkozó két jellemző eset sematikus ábrázolása a
65. ábrán látható. Az egyik, az égésgátló adalékkomponensek vízérzékenysége következtében,
alacsony hőmérsékleten végbemenő migráció a polimer termékek felületére - ami feldolgozási és
esztétikai problémákat okoz (65.a ábra) - a másik, a stabilizátorok adszorpciója a pigmentek,
vagy töltőanyagok felületén - ami védőhatásukat erősen csökkenti (65.b ábra).

Polimer mátrix

Polimer mátrix

Polimer mátrix

Égésgátló
részecske

Égésgátló
részecske

Borított
részecske

komponensek

stabilizátor

adalék

a,

b,

c,

égésgátló adalék
migrációja a felületre

stabilizátor
adszorpciója

szabályozott
transzportfolyamat

65. ábra
Polimer rendszerek jellemző transzport folyamatai és azok
szabályozása határréteg módosítással
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Mindkét irányú transzportfolyamatot a 65.c ábrán látható módon, a fázishatárréteg módosításával
lehet szabályozni. Az égésgátlók alacsony hőmérsékleten víz hatására végbemenő migrációját a
reaktív kismolekulájú és elasztomer adalékok együttes alkalmazásával akadályoztuk meg, ezeket
részletesebben a 3.3.4.1 fejezetben tárgyaljuk. A stabilizátor transzportja a diszpergált fázis
felülete irányába reaktív tenziddel önmagában is jelentősen csökkenthető volt, s ez a hatás
elasztomer határréteggel tovább fokozható, amelyet a 3.3.4.2 fejezet ismertet. Előnyös
transzportfolyamat viszont az égésgátló hatású adalékok feldúsulása a felületen a tűzhatás
hőmérsékletén. A magas hőmérsékleten intenzív migrációra hajlamos elasztomer saját molekulái
mellett az általa beágyazott adalékokat is a felületre juttatja. A felületre irányuló
transzportfolyamat elősegítésén túlmenően az elasztomer határréteg oly módon is részt vehet a
felületi réteg kialakításában, hogy makromolekulái plazma, vagy lángkezelés hatására - a bezárt
adalékrészecskékkel együtt - részben, vagy egészen szervetlen felületi réteggé alakulnak. Az
ilyen réteg gázzáró hatása - mintegy lefojtva az égést - az égésgátlást fokozza [XVI], amint ez a
3.3.4.3 fejezetben bemutatott eredményekből kitűnik.

3.3.4.1 A hidrolitikus stabilitás szabályozása
Az ammónium-polifoszfát— pentaeritrit — melamin (APF/PER/ME) hatékony felhabosodó
adalékrendszer, fő előnyei a szakirodalomból jól ismertek, hidrolitikus stabilitása azonban
korlátozott [XIII-XIV]. Számos feldolgozási technológia esetében, valamint kültéri
alkalmazások során kívánatos, hogy az égésgátolt polimer vízérzékenysége kicsi legyen. Az
APF/PER/ME összetételű felhabosodó égésgátlót tartalmazó kompozitokból főleg az APF
oldódik ki, mivel a ME hideg vízben gyakorlatilag nem, a PER pedig csak igen kis mértékben
oldódik (0,15 g/100 g víz) és az oldat vezetőképességét nem befolyásolja, mert nem disszociál.
Ezért a vizsgált polimerminták vizes extrakciós oldatának vezetőképessége a kioldható APF
mennyiségével jól korrelál. Az égésgátolt minták vizes extrakciós oldatának vezetőképességét
egyrészt a kioldódó anyagok mennyisége, másrészt a polifoszfát ionok hidrolízise növeli, ami
által nagyobb mozgékonyságú foszfát ionok kerülnek az oldatba. A vezetőképesség-idő görbék a
felülethez közeli kioldódás miatt egy gyors vezetőképesség növekedéssel indulnak, amit egy
kisebb meredekségű diffúzió és hidrolízis által ellenőrzött szakasz követ [XIV].
Az APF/PER/ME hidrolitikus stabilitásának növelésére reaktív tenziddel (RT I, l. a 3.1.2.2
fejezetet) végzett felületmódosítást alkalmaztunk. A 66. ábra a vízérzékenységet az égésgátolt
polimer minták extrakciója során a vizes oldatban mért vezetőképességgel fejezi ki. A
módosítatlan minta esetében az égésgátló adalékok polimerből kioldódó molekulái a
vezetőképesség gyors növekedését okozzák. A módosítást követően ilyen kioldódás
gyakorlatilag nem következik be, tehát sikerült megakadályozni, hogy az égésgátló
komponensek az alkalmazás során kivándoroljanak az PP felületére [VI].
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66. ábra
Felületmódosítás hatása felhabosodó égésgátolt PP rendszer hidrolitikus stabilitására
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3.3.4.2 A fotostabilitás szabályozása
Poliolefin termékek kívánt színének biztosítása érdekében szerves, ill. szervetlen pigmenteket
alkalmaznak. Egyes pigmentek hatására azonban romlik a polimer stabilitása a pigmentet nem
tartalmazó, azonos összetételű polimer kompozithoz viszonyítva. Kimutattuk pl., hogy
ftalocianin zöld pigmentet tartalmazó PE minta fotostabilitása azért csökkent a referencia PE-hez
viszonyítva, mert a pigment a stabilizátort adszorbeálja (XV). A fotodegradációs folyamatot a
mesterségesen öregített minták szakadási nyúlásának csökkenése jelzi (67. ábra). A pigment RTdel történő felületmódosítása az adszorpciót megakadályozza, s ezáltal a fotostabilitást jelentős
mértékben javítja [VI].
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67. ábra
Felületmódosítás hatása PE film fotostabilitásra

Ez jól megmutatkozik a Xenotest berendezéssel végzett mesterséges öregítés után meghatározott
mechanikai tulajdonságokban. A 67. ábrán látható javulás a szakadási nyúlásban annak
köszönhető, hogy a pigment felületkezelése gátolja az antioxidáns (Irganox 1010) adszorpcióját
a feldolgozás alatt, így az UV stabilizátor (Polymer HALS), mivel a feldolgozás során nem
kezdődött meg a polimerben degradáció, jobban ki tudja fejteni a hatását. A felületkezelés tehát
ilyen rendszerekben indirekt módon fejti ki a hatását. [XV]

3.3.4.3 Makromolekulás gáztranszportszabályozó határréteg alkalmazása
égésgátolt rendszerekben
Újszerű makromolekulás elasztomer határréteg kialakítására a 3.1.2.4. fejezetben ismertetett
módon szintetizált boroxo-sziloxán (BSil) származékot alkalmaztuk felhabosodó égésgátló
rendszerekben. Szervetlen és szerves szilíciumvegyületek különböző származékainak
alkalmazására égésgátló adalékrendszerekben az elmúlt években már történtek kísérletek, de
jelentős eredményt nem sikerült elérni, mert az alkalmazott porszerű vagy folyékony adalékok a
tulajdonságokat kedvezőtlenül befolyásolták, és az égés hőmérsékletén gyenge védőhatást
eredményező, laza, porszerű (pl. SiO2) formába alakultak a felületen. Az elasztomer formájú,
bórtartalmú szilícium származék — a poli-bóroxo-sziloxán — alkalmazása az égésgátolt
rendszer jellemzőinek javulását eredményezték. A Cone kaloriméteres vizsgálatok során az
egyes minták között vizuálisan is jól megfigyelhető eltérések mutatkoztak [XVI].
A különbséget a módosítatlan és a BSil-nal módosított felhabosodó adalékrendszerrel égésgátolt
PP felületi rétegének jellege között az égetés során a 68. ábra mutatja.
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68. ábra
PP/APF/PER (vastag vonal) és PP/APF/PER/1,5%BSil (vékony vonal) minták visszamaradó
tömege 50 kW/m2 sugárzó hővel végzett Cone kaloriméteres vizsgálata során, és a mintákról
készített fényképek a vizsgálat után

A fotókon látható, hogy a PP/APF/PER minta felülete töredezett, rajta kisebb-nagyobb üregek
keletkeztek, amelyet rideg, törékeny kéreg képződésére vezettünk vissza. Az ilyen felületi réteg
védőfunkcióját az égés során kevéssé tudja kifejteni. Ezzel szemben a makromolekulás
határréteget tartalmazó (PP/APF/PER/1,5%BSil) minta esetében folytonos, összefüggő kéreg
alakul ki, amely a fejlődő gázok hatására fel is puffad, de folytonossága még ekkor sem szakad
meg. Ez utóbbi réteg a minta és a környezet közötti anyag és hőtranszportot hatékonyan
korlátozza, és ezzel az égést jelentősen késlelteti, amit a 68. ábrán az égési maradék TG
görbéjének eltolódása is jelez.
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3.4 Az eredmények ipari hasznosítása
A vázolt eredmények ipari kutatás-fejlesztési programokat is elősegítettek, amelyek
eredményeként új eljárások vagy termékek, ill. termékcsaládok kifejlesztése és gyártásuk
optimalizálása valósult meg hazai és külföldi cégeknél (pl. Sanofi Rt., Richter Gedeon Rt.,
TVK Rt., Zoltek Rt., Clariant Co., Tiszatextil Kft., stb.). Ezeket összefoglalóan a 22. táblázat
tartalmazza.
22. táblázat
Az eredmények ipari alkalmazási területei
Terület

Ipari fejlesztések, eredmények

Gyógyszertechnológia

Szintézismódszerek kidolgozása intermedierekre

Szál-rostipar
Kompozitok
Adalékok

Szervetlen adalékrészecskékkel erősített polimer szálak
Adalékolt műszaki hálók UV stabilizálása
Égésgátolt poliolefin termékcsalád kifejlesztése
Felhabosodó égésgátló adalékrendszer fejlesztése
Iniciátorok fejlesztése

Ipari partner

Vonatkozó
fejezet

Sanofi Rt.

3.1.1.1
3.1.1.2

Tiszatextil Kft.
Zoltek Rt.
TVK Rt.
Clariant Co.
Borsodchem Rt.

3.3.3.2
3.3.4.2
3.3.3.1
3.3.3.3
3.1.2.1

Annak illusztrálására, hogy a reaktorkaloriméter a technológiai feladatok megoldását valóban
széles területen segítik, a táblázatban felsoroltak közül néhány témakört részletesebben is
ismertetünk.
A 7-izopropoxi-izoflavon szintézisére kidolgozott folyamatirányított technológia ipari
alkalmazása

A kidolgozott folyamatirányítási receptúrát 0,25 m3-es ipari Chemiflex reaktorban is
végrehajtottuk. Ez látható a 69. ábrán. A sikeres kísérleti üzemi gyártás után az eljárást
tartalmazó újítási javaslatot átadtuk az ipari partnernak.
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69. ábra
A 7-izoprpoxi-izoflavon szintézis végrehajtása Chemiflex reaktorban

A nyerstermék analitikai vizsgálata során a 23. táblázatban található eredményeket kaptuk.
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23. táblázat
Az új eljárással, 0,25 m3-es méretben gyártott 7-izoprpoxi-izoflavon nyerstermék
analitikai vizsgálatának eredményei

Tulajdonság
Op. (°C):
pH
7-etoxi-izoflavon
7-n-propoxi-izoflavon
2-hidroxi-4-izopropoxi-fenil-benzil-keton
Egyéb szennyezés

Követelmény
115-118
5,0-7,5
max. 0,2 %
max. 0,2 %
max. 4,0 %
max. 0,5 %

Eredmény
116-117
8,0*
0,17 %
0,09 %
0,27 %
0,08 %

*A nyerstermék centrifugán történő vizes mosásával a pH az előírt határok között tartható.

A 3,4-dialkoxi-benzilklorid előállítására kidolgozott folyamatirányított technológia ipari
alkalmazása

A laboratóriumi kísérletek alapján és a kinetikai modell felhasználásával hőtani szimulációt
végeztünk. Ezzel azt vizsgáltuk, hogy a laboratóriumban elvégzett technológiai módosítások
milyen hatással lesznek az üzemi autoklávban, azaz hogyan fognak változni a hőmérsékletek
figyelembe véve a reakciósebesség növekedéséből eredő nagyobb hőfejlődést. A szimuláció
végrehajtásához a kinetikai paramétereken kívül az ipari berendezés jellemzőit is be kellett vinni
a programba.
A szimulációs eredmények birtokában ipari körülmények között is elvégeztük 1,2-dietoxibenzol
klórmetilezését 0,25 m3-es reaktorban. Az eredmények kedvezőek voltak. A 70. ábrán a
klórmetilezés ipari méretű végrehajtását (a receptúra fázisai 1-től 4-ig) és ugyanennek a
folyamatnak a számítógépes szimulációját hasonlíthatjuk össze. A modell a körülmények
optimalizálásában a jelentkező kismértékű eltérés ellenére is hatékonynak bizonyult. Az eltérést
feltehetőleg az ipari berendezés módosított szabályozóalgoritmusa eredményezi. Ez csupán azt
jelentette, hogy a valóságos mérés során hamarabb beállt a hőmérséklet, mint a szimuláció
esetén.
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70. ábra
A klórmetilezés szimulációjának és végrehajtásának hőmérsékletlefutása
0,25m3-es ipari reaktorban

Az előzőek alapján megállapíthattuk, hogy a klórmetilezési reakció ipari méretű megoldásában
viszonylag egyszerű matematikai modell alkalmazása eredményre vezetett.
A kidolgozott technológia kevés módosítással az 1.2.9 fejezetben leírtak szerint nagyméretű
készülék dinamikájához is jól illeszthető. A szimulációs programot 3 m3-es ipari reaktor esetében
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is alkalmaztuk a hőmérsékletváltozások számítására (l. a 71. ábrán). Az ábrán jól látható, hogy a
reaktorhőmérséklet kezdeti nagymértékű túllendülését sikerült minimálisra csökkenteni.
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Az 3,4-dietoxi-benzilklorid előállítására kidolgozott technológiából találmányi bejelentést
készítettünk.
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71. ábra
1,2-dietoxi-benzol klórmetilezésének szimulációja különböző hőmérséklet- és adagolás
programokkal 3m3-es méretben (Tr:piros, Tk:zöld, alapjel:kék)
Felhabosodó égésgátló adalékrendszer fejlesztése

A halogénmentes égésgátlás területén elért eredményeink hasznosítása egy Európai Uniós
program keretében történt (EU5 Framework Program, G5RD-CT-1999-00120). A projekt célja,
hogy a tömegközlekedés biztonságát olyan csökkentett éghetőségű polimer rendszerek
kifejlesztésével fokozza, amelyekből tűz esetén éghető, ill. mérgező gázok nem fejlődnek. A
feladat megoldására létrejött nemzetközi konzorcium korábbi eredményeink alapján
csoportunkat kérte fel a munka koordinálására. Számos technológiai és szervezési feladat
megoldása eredményeként nagyszámú autóbusz alkatrész, vonatülések, égésgátolt zajcsökkentő
lemezek és égésgátolt szálasanyagok, szálerősítésű kompozitok kerültek kidolgozásra. Az
eredmények a londoni találmányi kiállításon és a hannoveri vásáron is bemutatásra kerültek.
Adalékolt műszaki hálók UV stabilizálása

Műszaki hálók UV stabilitása területén a pigmenteket, ill. töltőanyagot tartalmazó Netlon típusú
hálok és rácsok vizsgálati eredményeiben mutatkozó látszólagos anomáliák okait sikerült
felderíteni, és a stabilitást javítani [XV]. Nagysűrűségű polietilén termékek alkalmazása során
ugyanis azt tapasztalták, hogy bizonyos típusú pigmenteket, ill. töltőanyagokat tartalmazó
stabilizált polietilén rendszerek tönkremenetele olyan gyors, mint a gyengén stabilizált
polietiléné.
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Összefoglalás
A disszertáció eredményeit összefoglalva megállapítható, hogy a szakaszos-félfolytonos
reakciók szakirodalomból ismert módszereit továbbfejlesztve sikerült az oktatásban és a
kutatásban jól alkalmazható, számítógéppel szabályozott reaktorkalorimétert kialakítani. A
szerves

kémiai

technológiák

gyakorlati

oktatásába

elsőként

bevezetett

számítógépes

folyamatirányítás a vegyipari automatizálás egyik kulcsproblémájának megoldását segíti elő. A
folyamatirányítási szakirodalomban javasolt műveleti szintű szabályozási elvet alapfolyamat
szintű programrészek kialakításával fejlesztettük tovább. Ezen a szinten kidolgozhatók és
tárolhatók az egyes vegyipari alapfolyamatokra jellemző általános műveleti egységek. Ez
nagymértékben egyszerűsíti a folyamatirányítási receptúrák előállítását. Alapfolyamat szintű
receptúramodulokat aromás alkilezés, klórmetilezés, diazotálás reakciótípusok végrehajtására
dolgoztunk ki. A reaktorkaloriméterben egyesítettük a laboratóriumi reakciókaloriméterek és az
ipari folyamatirányított reaktorok kedvező jellemzőit, és ily módon a technológiában előírt
gyakorlati körülmények között is meghatározhatók a folyamat fontosabb hőtani jellemzői,
nyomon követhető a reakciók előrehaladása, és a kidolgozott technológiák folyamatirányítási
algoritmusa egyszerűen átvihető üzemi méretre.
A technológiai fejlesztések során a számítógépes folyamatirányítás számos előnyét kimutattuk,
beleértve a biztonság, a környezetvédelem és a hatékonyság javítását. Gyógyszeripari
intermedierek előállítása során a környezetszennyező és egészségre ártalmas oldószerek
kiváltását valósítottuk meg, és meghatároztuk a reakciók végrehajtásának optimális körülményeit
az

új

oldószerben

gyártástechnológia

(7-izopropoxi-izoflavon
hatékonyságát

a

és

3,4-dietoxi-benzilklorid

7-izopropoxi-izoflavon

előállítása

szintézise).
során

A

számos

vonatkozásban javítottuk: a megfelelő hőmérséklet- és adagolásprogram kialakításával lehetővé
tettük, hogy a reakció magasabb hőmérsékleten, nagyobb reakciósebességgel menjen végbe, az
alkilezőszer áthabzása és vesztesége csökkenjen. 10-15% alkilezőszer megtakarításával a
korábbiaknál jobb minőségű, jól szűrhető, megbízhatóan reprodukálható termék előállítását értük
el. Az 1,2-dietoxibenzol klórmetilezése során ciklohexán oldószerben is sikerült elérni a korábbi,
benzolban végzett gyártás hozamát. Meghatároztuk azokat a körülményeket, amelyek
befolyásolják a reagálatlan 1,2-dietoxibenzol és a melléktermékek képződésének arányát.
A reaktorkaloriméter segítségével több know how-t és szabadalomképes eljárást dolgoztunk ki
műanyagipari segédanyagok előállítására. Peroxid típusú polimerizációs iniciátorok gyártási
biztonságának növelése érdekében meghatároztuk a szintézisek hőtani jellemzőit és azokat a
körülményeket, amelyek biztosításával a túlmelegedés veszélye elkerülhető. Új típusú reaktív
tenzid adalékok előállítása során a reakciók újszerű nyomon követését valósítottuk meg Raman
spektroszkópiás módszerrel. A Diels-Alder addíció lejátszódása a spektrum változása alapján az
üvegszálas optikával ellátott készülékkel közvetlenül a reaktorban figyelhető meg. Új, foszfatid
típusú égésgátló adalékok és bóroxo-sziloxán származékok szintézisében a szabályozást a
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reakcióhő, ill. a keverő nyomatékfelvétele alapján oldottuk meg. Új, környezetkímélő eljárást
dolgoztunk ki nanokompozit előállítására, amelynek során emulziós polimerizációval előállított
polimerdiszperziót reagáltattunk agyagásvánnyal. Az eljárás előnye, hogy nics szükség szerves
oldószer alkalmazására. A nanokompozit kialakulását nagyszögű röntgen diffrakciós vizsgálattal
igazoltuk. A korábbinál hatékonyabb, környezetkímélő technológiát alakítottunk ki 1-fenilazo-2naftol Na-só pigment szintézisére a diazotálás folyamatát jól leíró szimuláció felhasználásával. A
szabályozási üzemmódok, a hőmérséklet- és adagolásprogramok megfelelő állapotban történő
váltásával elértük, hogy a reakcióidő 11%-kal, a nitrogén-oxidok reaktortérben mérhető
koncentrációja pedig 89%-kal csökkenjen az ennél egyszerűbb, de szintén automatikus
adagolásos technológiához képest. A manuális eljáráshoz viszonyítva a nitrogén-oxidok
emisszióját több mint 97%-kal csökkentettük. Az új technológia alkalmazásával az
azokapcsolással kapott pigment színének reprodukálhatósága is jelentősen javult.
A szintetizált műanyagipari segédanyagok egy részét sikerrel alkalmaztuk összetett
műanyagrendszerekben a fázishatárrétegek módosítására, és ezáltal a mechanikai tulajdonságok
javulását, továbbá a hidrolitikus, hő- és fotostabilitás, valamint a lángállóság növekedését értük
el. Megfigyeltük a reaktív tenzidek adhéziót fokozó és a homogenitást javító hatását. Kémiai
kötés létrejöttét a reaktív tenzid és a polimer mátrix között XPS módszerrel igazoltuk. Vizsgáltuk
a reaktív tenzidek a polimer kompozitok mechanikai tulajdonságaira gyakorolt hatásait.
Megállapítottuk, hogy 1% reaktív tenzid bevitele CaCO3-tal töltött és üvegszállal erősített
polipropilén esetében a szakítószilárdságot és a rugalmassági modulust az eredeti érték 120127%-ára, a szakadási nyúlást pedig (a nagy töltőanyag koncentráció ellenére is) 258-392%-ára
növelte meg. A töltőanyag részecskék felületén többrétegű reaktív tenzid – elasztomer
határfelületi szerkezetet alakítottunk ki. Ezen a módon 25%-kal sikerült növelni az orientált
polipropilén szálak szakítószilárdságát, még nagyobb orientáció esetében is. A felhabosodó
égésgátló adalékok szinergetikus reaktív tenzidekkel történő felületkezelése az égésgátlás
hatékonyságának fokozásán túlmenően a szakadási nyúlást is 50%-kal növelte. Vizsgáltuk a
felületkezelő anyagok hatását polimer rendszerek transzportfolyamatainak és stabilitásának
szabályozására. Megállapítottuk, hogy a vizsgált égésgátló adalékrendszer stabilitása reaktív
tenziddel végzett felületmódosítással számottevően javítható. Kimutattuk, hogy bórtartalmú
szilícium származék alkalmazása az égésgátló adalékrendszer hatékonyságának javulását
eredményezi.
A laboratóriumban kifejlesztett folyamatirányítási algoritmusok és technológiák egy részét
léptéknövelés után ipari körülmények között is sikerült hasznosítani.
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