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1. Bevezetés, célkitűzések
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 szakirodalom
áttekintése alapján kitűnik, hogy a magas szinten automatizált szakaszos és
félfolytonos reaktorok lehetőségei 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 egyre inkább 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 vagy felületi bevonat létrehozásakor igen
kis hozzáadott anyagmennyiséggel merőben új tulajdonságok hozhatók létre. A
felület- és határfelületmódosítást, illetve az ahhoz szükséges anyagok
előállítását szintén szabályozott körülmények között kell megvalósítani.
A disszertáció célja az volt, hogy olyan kísérleti berendezést fejlesszünk ki,
amely egyesíti a reakciókaloriméterek és az ipari folyamatirányított rendszerek
kedvező jellemzőit, és a folyamatirányítás által nyújtott előnyök
kihasználásával alkalmassá tegyük a szerves kémiai technológiák korszerű
gyakorlati oktatására, gyógyszeripari intermedierek és műanyagipari
adalékanyagok, ill. határfelületmódosító komponensek szintéziseinek
kidolgozására, valamint folyamatirányítással megvalósuló ipari léptékű gyártási
eljárások laboratóriumi modellezésére és fejlesztésére. Szintén fontos cél volt
az előállított adalékok alkalmazása polimer rendszerek módosítására, ezen belül
is főként a fázishatárrétegek jellemzőinek javítására.
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,
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•

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.

2. Kísérleti módszerek
Az általunk kifejlesztett rugalmas laboratóriumi rendszert a szakirodalomban
ismertetett berendezésektől megkülönböztetve reaktorkaloriméternek nevezzük.
Ez megfelel a reackiókaloriméterekkel szemben támasztott igényeknek, de 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, és a
felhasználó saját maga konfigurálhatja. Támogatja a laboratóriumi technológiák
ipari szintre történő átvitelét. A rendszer igen pontos 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 következő ábrán látható:
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F1, F2, F3, F4: Adagoló tartályok
p1, p2: Perisztaltikus pumpák
M: A keverő áramfelvétel- mérője
Tr: Reaktor hőmérő
1, 2: Mágnes szelepek
Tbe: Köpeny bemeneti hőmérő;
Tki: Köpeny kimeneti hőmérő
F: Kalorimetrikus kalibráló egység

A reaktorkaloriméter rendszer vázlata

3. Új tudományos eredmények
1. Kidolgoztunk egy kutatási és oktatási feladatok elvégzésére egyaránt
alkalmas
laboratóriumi
folyamatirányított
berendezést,
a
reaktorkalorimétert. Ez az automatizált, számítógéppel irányított rendszer
szakaszos és félfolytonos kémiai technológiák fejlesztésére nyújt
lehetőséget.
•

A reaktorkaloriméterrel elvégzett számos kísérlet elvégzése után
megállapítottuk, hogy a folyamatirányítási szakirodalomban javasolt
műveleti szintű szabályozási elvet célszerű továbbfejleszteni. A
folyamatirányító program általánosabbá tételéhez ezért a műveleti szintű
szabályozás fölé alapfolyamat szintű programrész kialakítása
valósítottuk meg. Ezen a szinten kidolgozhatók és elmenthetők az egyes
vegyipari alapfolyamatokra jellemző általános műveleti egységek. Ez a
szint tartalmazza az alapfolyamatra jellemző főbb paramétereket. Egy
vizsgált kémiai technológia kialakításakor már csupán ezeket a
paramétereket kell megadni, nagymértékben egyszerűsítve a
folyamatirányítási receptúra előállítását. (Ilyen módon szükségtelenné
válik, pl. a készülékspecifikus paraméterek ismételt megadása.)
Alapfolyamat szintű receptúramodulokat aromás alkilezés, klórmetilezés,
diazotálás reakciótípusok végrehajtására dolgoztunk ki.
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•

•

A reaktorkaloriméter egyesíti 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 az
előrehaladása, és a kidolgozott technológiák folyamatirányítási
algoritmusa egyszerűen átvihető az üzemi méretre.
Kialakítottunk egy oktatási koncepciót, amely szerint olyan szerves
kémikusokat kell képezni, akik képesek a folyamatirányítás előnyeit
beépíteni a fejlesztendő technológiába már a laboratóriumi optimalizálás
során. Mindezek alapján elsőként vezettük be a szerves kémiai
technológiák oktatásába a szakaszos-félfolytonos reakciók számítógépes
folyamatirányításának gyakorlatát.

2. A gyártási technológia hatékonyságát javító, biztonságát fokozó és a
zöldkémia szempontjait nagymértékben figyelembe vevő technológiai
fejlesztéseket végeztünk gyógyszeripari intermedierek előállítására:
•

Környezetszennyező és egészségre ártalmas oldószerek kiváltását
valósítottuk meg, és az új oldószerben meghatároztuk a reakció
végrehajtásának optimális körülményeit.
¾ A 7-izopropoxi-izoflavon szintézise során a reakciót dimetil-formamid
helyett több, ipari körülmények között is jól alkalmazható,
regenerálható oldószerben is elvégeztük. Gazdaságossági kérdés annak
eldöntése, hogy az új oldószerek előnyei és az alkalmazásukkal elért
kisebb termelés figyelembevételével a kidolgozott technológiák közül
melyiket célszerű megvalósítani.
¾ A 3,4-dietoxi-benzilklorid szintézise során a benzol oldószert a sokkal
kevésbé ártalmas ciklohexánra cseréltük. Az új oldószerben a reakció
gyorsabban valósítható meg, és a számítógépes folyamatirányítás
lehetővé teszi a melléktermékek képződésének minimalizálását. A
kidolgozott eljárás találmányi leírását átadtuk az ipari partnernek.

•

A gyártástechnológia
következő reakciókban:

hatékonyságát

eredményesen

növeltük

a

¾ A 7-izopropoxi-izoflavon előállítása során megfelelő hőmérséklet- és
adagolásprogram kialakításával lehetővé tettük, hogy a reakció
magasabb hőmérsékleten, nagyobb reakciósebességgel menjen végbe,
az alkilezőszer áthabzása és vesztesége csökkenjen. Mindezt jó

4

minőségű, jól szűrhető, reprodukálható termék előállításával és 1015 % alkilezőszer megtakarításával értük el.
¾ Az 1,2-dietoxibenzol klórmetilezésére 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.
3. A műanyagipari segédanyagok szintézisének területén elért eredmények a
következők:
•

•

•

•

A veszélyes peroxid típusú polimerizációs iniciátorgyártás
biztonságának növelése érdekében meghatároztuk a hagyományos
laboratóriumi módszerekkel kidolgozott szintézisek hőtani jellemzőit.
Meghatároztuk a termikus megfutás veszélye és a keverési viszonyok
közötti összefüggést, és azokat a körülményeket, amelyek biztosításával
ez a veszély elkerülhető.
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.
Új, foszfatid és bóroxo-sziloxán típusú égésgátló adalékok szintézise
során a szabályozást a reakcióhő, ill. a keverő nyomatékfelvétele alapján
sikerült megoldani.
Új eljárást dolgoztunk ki nanokompozit előállítására, amelynek során
emulziós polimerizációval előállított polimerdiszperziót reagáltattunk
agyagásvánnyal. Az eljárás előnye, hogy környezetkímélő módon, vizes
közegben, szerves oldószer alkalmazása nélkül valósítható meg. 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.
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•

Új, a korábbinál hatékonyabb, környezetkímélő technológiát
alakítottunk ki 1-fenilazo-2-naftol típusú 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 nitrogénoxidok emissziója több mint 97,8%-kal csökkent. Az új technológia
alkalmazásával az azokapcsolással kapott pigment színének
reprodukálhatósága is jelentősen javult.

4. A reaktorkaloriméterben előállított műanyagipari
felhasználása során a következő eredményeket értük el:

adalékanyagok

•

Megfigyeltük a reaktív tenzidek (a diszpergáló szer és
kapcsolókomponens tulajdonságait egyesítő határfelületi adalék) 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
tulajdonságaira gyakorolt hatásait.

polimer

kompozitok

mechanikai

¾ Megállapítottuk, hogy 1% reaktív tenzid bevitele CaCO3-tal töltött és
üvegszállal erősített polipropilén esetében a szakítószilárdságot és a
rugalmassági modulust az eredeti érték 120-127%-ára, a szakadási
nyúlás pedig (a nagy töltőanyag koncentráció ellenére is) 258-392%ára növelte meg.
¾ 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.
¾ A felhabosodó égésgátló adalékokból a megfelelő hatékonyság
eléréséhez viszonylag nagy mennyiséget kell alkalmazni, ez azonban a
mechanikai tulajdonságokat hátrányosan befolyásolja. A szinergetikus
reaktív
tenzidekkel
történő
felületkezelés
az
égésgátlás
hatékonyságának fokozásán túlmenően a szakadási nyúlást 50%-kal
növelte meg.
•

Vizsgáltuk stabilizáló (pl. égésgátló) és felületkezelő adalékok együttes
hatását polimer rendszerek transzportfolyamatainak és stabilitásának
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szabályozására, mivel ezeknek a kompozitok előállítására,
feldolgozhatóságára és felhasználhatóságára jelentős hatása van.
¾ Megállapítottuk, hogy az ammónium-polifoszfát/pentaeritrit/melamin
felhabosodó égésgátló adalékrendszer hidrolitikus stabilitása reaktív
tenziddel végzett felületmódosítással számottevően javítható. A
vízérzékenységet az égésgátolt polimer minták extrakciójával, a vizes
oldat vezetőképessége alapján határoztuk meg. A módosítást követően
kioldódás gyakorlatilag nem következik be, azaz sikerült
megakadályozni, hogy az égésgátló komponensek az alkalmazás során
kivándoroljanak a polimer felületére.
¾ Kimutattuk, hogy az elasztomer formájú, bórtartalmú szilícium
származék — a poli-bóroxo-sziloxán — alkalmazása az égésgátolt
rendszer jellemzőinek javulását eredményezi. Megfigyeltük, hogy
1,5% poli-bóroxo-sziloxánt tartalmazó polipropilén alapú felhabosodó
égésgátolt rendszerben kényszerégetés során, a felületen, folytonos,
összefüggő kéreg alakul ki, ez utóbbi réteg a minta és a környezet
közötti anyag- és hőtranszportot hatékonyan korlátozza, azaz az égést
jelentősen késlelteti. Az égésgátló hatást TG vizsgálatokkal
bizonyítottuk.
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