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,A nitrogén c.supán O,04-%-át alkotja földünk egész tömegének, de még igy
is egyik legelterjedte1YlD elem. Jelentőségét azonban nem elterj,edtsége,.,ha~
nem ,az élet, kialakulása terén játszott szerepe adja meg. Minden élőlény
-, jní.n t tudjuk -,sejte~ből áll és a sejtek legfontosabb épitőanyaga a pr o>
;toplazma~ fehérjét t ar t a.Lmaz , '~ehérj€ nél~plsemmiféle
állati vagy növényi
Le t nem ké pz e Lhe t
eJ,,,,
sőt az 'élet kialakulását is csup án a fehérj e-mole.ku'Lák létrej öttén keresztül tudj uk megmagyar-ázru; Af'ehérj ékben pedig szénen'és hidrogénen kivül 15-20% nitrogén is található. Az állatiés
n.övényi
szervezetnek tehát nélkülözhetetlen épitőköve a nitrogén.
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,Első pillantásra ugy tetszik~ hogy az élőszervezetek felépitéséhez
szükséges nitrogén beszerzési forrása bőséggel áll a természet rendelkezé~
sére: hiszen a föld nitrogéntartalmának
legnagyobb része a levegőben mind::"g
és mindenütt megtalálható .•Ez a nitrogén azonban elemi állapotban van a levegőben és mivet rendkivül nehezen hozható kémiai reakcióba más elemekkel"
sem' az állatok,: sem a növények nem képesek a levegő nitrogénjét megkötni,
hogy saját testük felépitéséhez elhasználják. Az állatok fejérjeszükségletü,ket kizárólag a táplálékon keresztül tudják fedezni, mig a növények képesek
fehérjéket felépiteni szervetlen nitrogénvegyületekből is, azonban ők is
kötött formában, kémiai vegyület alakjában kiv?njak meg a fejlődésükhöz nélkülo:IDetetlen nitrogént. Egyedül néhány baktériumfajta, amely a talajban
él J' képes' arra; hogy a levegő ni trogénj ét megkcs.se ~ Ezeknek egyik legelterjedtebb fajtája a hüvelyes növényEk gyökerein él: .az ő müködésüknek tulajdonitható nemcsak a hüvelyesek mae;as fehérjetartalma, hanem az is, hogya
termés betakaritása után a'talaj 100-200 kg-al több nitrogén~ tartalmaz hektáronként, mint előtte.
I

Minden növény ~s állati fehérje lényegében tehát a termőtalaj nitrogéntartalmának rovására jön létre és ez atól csupán az előbb emlitett hüveLye se-k képeznek kivételt. Kézenfekvő tel1á~,.hogy ha a termőtalaj ni trogéntartalmát npm pótoljuk, ugy ez a forrás előbb,...utóbb
kiapad. Meg kell néznünk, vaj j on honnan tört én.í.k a talaj ni trogéntarta:lmának pótlása? A természeti folyamatok közül a zivatarok idéjén tapasztalható kisülések és villámlások első pillantásra komoly ni.trogénforrást jelentenek,. Ezek hatására
ugyanis a levegő oxigénje egyesül a nitrogénnel és az igy keletkezett nitrogénoxid tovább oxidálódva a levegő nedvességévei együtt salétromsavat ad. Igy évente mintegy százmillió tonna salétromsav jut a föld felszinére. Sajnos e mennyiség döntő többsége tengerekre, sivatagokraés
egyéb megmüveletlen területekre hullik és csak elenyészően kis része jut termőtalaj ba, hogy
a növ~nyek'szervezetén keresztül az élet elterjedését ~16segitse.
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, A földmüvelő népek előtt már régen i~meretes vo Lt , hogya talaj erő'
fenntartását megfelelő rothadt állati vagy növényi termékekkel /istállótrágya vagy zÖldtrágya/ kell biztositani •.A rothadás folyamána
talajba"n
lévŐ baktériumok a szerves nitrogénvegyületeket ismét szervetlen nitrogénsókká bont ják le l' amelyeket azután a növények ujból fehérj ék fel épi t sé r e"
tudják felhasználni. A bakt rí.umok müködésé azonban nitr(l~én veszteséget
is okoz: 'az uvn , dehi trifikáló baktériumokat egés zen elemi ni trogénig lebontják a talajbajutott nitrogénvegyületekegy
részét, ami a környező levegőbe jutva a növények számára elvész.
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A földmüvelés fejlesztése és ezzel párhuzamosan a rendelkezésre álló
.természetes trágyák korlátozott volta egy~e inkább szükségessé tette, hogy
, a talaj erejének fokozása céljából a természet segitségére siessünk és a
hiányzó elemeket, .köz t t ük elsősorban a nitrogént mesterséges uton pótoljuk.
Erre először a természetben előfórdliló ásványi sót, az u.n. chilei salétromot használták fel. A készletek korlátozott volta azonban arra ösztönözte a
kutatókat, hogy megkiséreljék a levegő nitrogénjét vegyileg megkötni ésigy
ni trogénmütrágyát
mesterségesen előálli taní. A kérdés j eLerrt ős égét megvilágitja előttünk,. hogy minden kg. nitrogént,amit a talajba be tudunk vinni,
kalászosokban 12-15 kg, burgonyában 90 kg, cukorrépában 100 kg többlette:r....
melést hoz.
ö

1. kép: .Nitrogénkörfolyamat
Az ábrán látható a nitrogén utja az élő szervezeteken és a ta.1ajonkeresztUl:
,Az állatok csak ,a növények által feldolgozott, szerves kötésben lévő nitrogént 'tudják felvenni..,Az állati és növényi
hulladékok ismét visszajutnak a talaj ba, ott ammoniává bomlanak és
ez t a talaj ban élő baktériumok ni tráttá alakitják át , A ni trátot
használják fel a növények a,fehérje felépitésére és ezzel a körfolyamat bezárul. Van ugyan némi veszteség: a nitrogén egy része elemi állapotban felszabadult. Viszont más baktériumok képesek megköt~
ni a levegő nitrogénjét és igy ez is a növényekbe jut. Ezt a körfolyamatot az ember megzavarja, amí.koz-a terméssel együtt a nitrogén
egy.részét is elveszi.
2 •.kép: Ivfényes

eljárás

A k'í.aé.r
Le t ek először a természeti folyamatot próbálták utánozni.I§y
alakult ki az ivfényes eljárás. Igen nagy hőmérsékleten
/3000 C feletti a levegő oxigénjeés
nitrogénje egymással egyesül
.a következők. szerint:

A keletkezett nitrogénoxid azonban alacsonyabb hőmérsékleteken.fokozatosan ismét szétbomlik és igy ·fáradozásunk eredménytelen marad~
.Ha azonban a gáz.okat az igen magas hőmérsékletről rendkivül gyorsan
közönséges hőmérsékletre hütjük lezzel is utánozva a"villámláskor
bekövetkező jelenségeket/, ugy a keletkezett nitrogénoxidnak már
nincs ídeje visszaalakulni. Az ivfényes eljárásnál egy rendkivül
erős mágnes pólusai között széles tányérrá széthuZottivfényen
engednek keresztül levegőt és kilépő keveréket gyorsan lehütve néhány
százalék n1trogéntartalmu gázhoz jutnak;- amelyből a salétromsav és
ezen keresztül nitrátok előállítása már nem jelent különösebb nehézséget., Minden tonna megkötött nitrogén előállitásához azonban .
60.000 kWó felhasználása szükséges .•Ezt a rendkivül nagy energia.felhasználást legfeljebb a s.ok olcsó vizienergiávalrendelkező"országok engedhetik meg .maguknak ; de o.tt sein gazdaságos' •
.A nitrogén mütrágyaipar kifejlődése előtt akkor nyilt meg az ut, amikora nitrogénés
hidrogén közvetlen egyesitését és ezen keresztül az ammonia előállítását sikerűlt megoldani. Az ammóniából azután az ,összes nitrogénvegyületek
már jóval könnyebben előállithatók. Az ammonia szintézisének gaadaaágo saágár-a jellemző, hogy az előzőkkél szemben csupán ötezer kWó
felhasználása szükséges,. egy tonna kötött nitrogén előállitásához. De- még
ennek az elektromos energiának is egy jelentős részét helyettesiteni lehet
szénnel ~ .mégpedig rendszerint gyenge minőségü barnaszénnel.
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E látszólag
e'gyazez-ü reakci'ót' azonban ,ésak akkor sikerült
a gyakorlat-~
ban is megvalósitani,
·amikor a.vele kaposolatos elméleti kérdésekre a fizi-kaí, kémiai, a katalizis,
a kémiai kötés és aktiválás
kutatása már feleletet
t WlO t t adni"
,
)
'/Az ammónia szintézis
kialakulásának
története
meg~alálhat6 Ke~esztes:
.A.'mütrágyaipar .c•. könyvében 219-222 0./
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. 3 •. kép: ·Ammórdaszi~tézis egYÉmsulya a nyomás és hőfok függvényében
;'.
'..Ahh~z.h..~g~_,az ammonia szintézis
jó hatásfokát
biztosithassuk,
a ny'oinás'ésa hőfok LegoéLaz.ez-ühb.össz.ehangolása is szükséges •. Ma..,.
gaf,l hőmérsékleten -. péláául.700CelsiuS
fokon a nyomás növelésével
kele~kezett
ammonia~ránya·alignövekSz.ik~
500 ,celsius fokon már lényege~.eri k~dvez.őbb a heLyz.et 't' Egyre"tÖbb ammonia keletkezik~ A diagramm egye:S'vonalai.a
különböző hőmérsékleten\a.nyomás
függvényében
r.
k~letkeze~t •. aÍnmónia százalékos'arányát
mutatják, Hazai viszonyok
" kOitPttiparllag
legmegfelelőbb. eredmén;yt 350 atmoszf'érán 't3S 500 .Cel.
·.sius. fok ,hőmérséklet,en kapunk , 'az egyensulyi. helyzetben közel 30
.f·~.;:-százalék ammoni~ keletkezik •...'.: " '. "'..
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4. kép ~ A BOl'sodi Vegyi, Kombinát ammóniagyárának látképe.
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. E nagy' V~~yiko~binát .egyik .fele:t~ij.e·s~nb.z'a~onia.
azí.ntéz s
·szolgal~táb8.ninl.
Agyárnak ..eza rés.z..e.három f~ csoportraoszlik.
:' Els9 a.szin.téz.ishez'szükséges
gázelőállitására:
szolgáló gázgyár,
a másodikaz.·elqállitott
gáz, niegt:Lsztit.ás~val foglalko~6 űze.més a.
harmadik maga 'a ~sz.in.téz.is üzem...
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5 •. kép: Gázgyár
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gázgyár ~aga ~s 'több .részből áll •• A'generátortelep
'állítja
elő a gázt .• 'amelyet az akt í.vaaene s kenteleni tő szürt meg és a nyers
szin t ~iisgáz azu.tán a 2.0 •.oooe -es giiz. tai-t ba kerül ~.Az'ol!Cigén üz.em
,a 'gáz'gyá,rtáshoz saükaége a o:x;tg.éntálli tja elő.
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.Ii t.rogéngYártásrÓI Lévén az
azt hí.het.nők , hogy nyer-aanyagul, .a levegő
azoLgá.l, Igazi nyersanyag ezzel s aemben a az.én; pontosabban .a .mí,'esetünk,.,ben a .bonsodf, bar naaaénbő L készült dar-aboa=kokez.; Ennek előálli.tását,
a szom'szédban 'épii1ő '~.i_ko1cszo;t6mü
fogja biztosi tani ~'A lev:egőnitrogénj
ének megkötáséhez ugyanis'lai.dr,ogénre van az.ükségr mí.nden ri ni trogénhez'. 3 'ri hidrogén
Ikell. hogy megfelel$b'e:r-eIÍdezésben'egyesülve
ammorrlát ·adjanWt.•. A feladat 'tehát egy .oLyan gázkeverék 'el@állitása,'
amelyben ·egy'·rész.. nitrogén mellett
3 rés'z hidrogén. .téllálhatÓ .~S ezenkivül,'gyakorlatilag
semmilyen más alkotó:"
részt Í1emtartalmaz .•. A gázkever ék 'egyik .alkotórésze
a .nitrogén,
a levegőből
koz-Lá's.Laa
tmenny'í.aégben áll rendelkezésre;
.csupán' az oxigént kell .meLLő Le ~
el táv0-litani.'
Ahidro.g,én as í.rrt én 'bőven ··taJ,álható .mí.ndenüt-t , mint "aviznek
.:egyik;a.ikotó;eleme •. A vizet 'keli tehát· megbontanunk s belőle kémiai uton a
hiarogent· élőállitanunk.·
Erre Legegyaaez-übbenraa izzó -saén , illetve
kokaz
:ré·teg.."has.z;nálható.•...me
Lynek vaa a· tUlajdons.ága,::hogy a,·.raji;a áthaladó vizgőzt
. h19-r.0génre és. saénmonoxrdr-a )io·ntja ..•.Ez.a. reak6ió :az.onb8J11gen sokhő~fQ"
.gyaszt,
.a aaüks.ége s .izzási .11őmérséklete~'.'cs·ak-.:úgy.tudj uk .fenntartani ~ha
megfsle15meillly:LBégii lévegő 'h~fuvásával egyidejüleg a szén egy részét e1·ége-l;jük.•.Ha' tehát· izz..6k~ksz.i-étegre ~egy:ideJül,eg·.megfeielŐ arányban l~vegőt
. és viz:gőz~ ~uvnnk~ a keletkezett
gázkevez-ékben, már .nem .Leaz oxigén, mez-t.
a,zt··a.szénegé·se elfogyaszt otta ;helyet.te'a:~ iri trogén kisérőiként
megjelen- .
. , nek a.sz€nmonoxid és a hidrogén.,valarriint·a
,sze.ndioxid Ls•...Hogy·areakció
. hőmersékletét .'blz.tosi t suk .és a kelet,!cez.ettgazkeve·rékben
a nitrogén arányát.
po hely.es ért~kÉmtarts~~nem,as~!,k~á.$o,á
20%.oxí.gén tartalmu levegőt hasz-·',.' .
n.áljukfel~
h~nem az aláfuvottlevegő
.oxí.gént ar-t.a.lmát ·külön előállitott
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tiszta oxigén segitségével kb. 50%-ra dusitjuk. Igy lesz a levegőből és a
vizből koksz és oxigén segitségével az ammoniaszintézis
alapanyaga, az u.n.
szintézisgáz.
6. kép: Gázgenerátor

, I

metszete

,A kokaz eLg áz.caf, tására generátortelep
épült •..
Maga a generát or,
kdz í.smer t , az ország számos üz.emé ben megtalálható berendezés /2. ábra/ •.Függőleges hengeres tartály, amelybe 'felül adagolják a kokszot,
alul'pedig a levegő /oxigénnel dusitott/vizgőz keverékét fujják
be. A gáza
felső csonkon távozik,. mig az elégetlen salakot az alsó
öntöttvas forgó salaktányér ho~dja ki,. a vizzáron keresztül. A ge,nerátor köpenye kettős falu: a közbenső térben viz van, amely a fa~
,lat hütve elpárolog és igy az, e Lgáz os táshoz szükséges gőz egy részét maga a generátor termeli •.
í,

7 •.kép: Gázgenerátor

---: .....•.

automatikus

kokszadagolójának

metszete

'Ha a generátorba beépi tett érzékelő szerkezet jelzi, hogy a
koksz 'utántöltésre az or-u.l , megindul a felső csillagkerék és a mérleg
tartályába kokszot tölt a felette levő bunkerból, Amikor a koksz
mennyisége eléri az előirt 500 kg-t, a csillagkerék'leáll., A pontosan'lemért'a<,iagot az 'automatikus 'szerkezet a harangzárakon keresztül
a generátorba engedi. Ezután, a berendezés ismét alapállásba jut és
k€sz kövétkező töltésre.
'

8. kép: Gázgyár., /Magyar Foto Hollenzer

Béla He 2280/370/

I

, i

Az épületben találhatók
leg gázt a szabadban
hőmersékletre.
9. kép: ,Aktivszenes

a generátorok. Az ott előállitott meálló 3 hütőtoronyban hütik le vizzeI közönséges

kénteleni tő /He 4-611/12/

A gáz ezután a következő üzemrészbe, a kéntelenitő berendezésbe kerül. ,A gáz a kokszból kénhidrogén formájában ként hoz magával, ezt azonnal még a gázgyárban'el kell távolitani,. mert igen ve,szélyes szennyeződés •.A kénhidrogén el t ávo.Lí, tására uvn , aktiv szene t
töltenek a tisztitóberendezésbe •.Ezen keresztül áramoItatják a gázt.
,Az ilyenmódon kiválasztott. ként az ipar'számos más helyén hasznositják. A kénteleni tett nyersgáz tovább folytatja utját .a g'ázt ar-t.á Lyba •.
A képen látható a teljesen szabadban elhelyezett berendezés,
szerelés közben
Az ezüstszinlire festett, vizszintes elosztócső
rendszer alatt a fekete kátránypapirral
boritott tartályok;u ••
n.
reaktorok aktivszénnel,vannak
töltve. A kép előterében levg kétszin"tesvasbetonállvány'
hordja a r.egener-á.l.ó berendezést •.A legközelebb
álló két torony a gáz hütésére szolgál.
4

10.kép:

Szénmonoxid

konverzió

sémája.

A CO aránylag könnyen oxidálódik széndioxiddá. Ezt mutatja
égése' ls •.A COa kötött oxigént is elvonja, vagyis r-eduká l ,

az

Magasabb hőmérsékleten és katalizátor /fémoxidok/ jelenlétében a vizgőz)ől is elvonja az oxigént: co ,+ H20 = COr + H • Ez a "
2
folyamat az'ipar szempontjából a rendkivül nagy jelentőségü konver;.;,
z
.me Ly uj abb hidrogénforrást j,elent. A konverziÓ oélj ábó L a gáz.elegyét tulhevi tett vizgőzzel keverik, és igy vezetik a konvertáJ.ó
berendezésbe.
í.ő
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ll.kép: .Szénmonoxidkonveirzi6
.A kép az ipari berendezés bonyolult készülék és csőerdej ét mutatja. Eza .rendszer 19 atm , nyomáson dolgozik. A katalizátort t ar=.'t aLmaaő konverteren
kivül a többi készülék a gazdaságos energia felhasználást szolgálja •.Ennek köaz önhet a , hogy a berendezés viszonylag
igen-kevés vizgőzt fogyaszt.
12 .•
kép:Széndioxid

mosótorony

sémája

A több mint 20 m magas torony belül Raschig-gyürüvel van töltve .•.
··Ezen felülről-lefelé nagymennyiségü vizet permetezünk .•.A mosóvizzel szemben halad a gáz •.A toronyban uralkodó 19 atmoszféra nyo..
máson a viz feloldja a széndioxi-dot, mig a gáz többi része a torony
tetején eltávoiik.
13~kép:Széndioxid

eltávolitó

berendezés

A magas, karcsu torony a mosótorony. A széndioxiddal telitett
viz''nyomását egy. atm-ra csökkentjük és a két hatalmas, fekete festett vasbeton toronyban levegővel átfuvatjuk •.A torony belseje falécekkel töltött. Igy a ~eloldott gáz t~ljesen kiszellőzik és a viz
ujabb gázmennyiség mosására alkalmazható.
"

14 •.
kép:Rézlugmosó

berendezés

. Ebben'a bonYolult berendezésben a szénmonoxid és széndioxid
ut61s0 nyomait távolitják elj de most már nem vizzel,. hanem vegyszeres mQsással /ammoniáscuproformiát
és nátronlug/~ A .müködési
elvegyébként
azonos az .előző /széndioxid mosás/.berendezésével;
.azzal a kül.önbaégge l , hogy 140 atm. nyomáson dolgozik.
15.kép: Gáztisztitás

összefoglaló

folyamata

..
A ké'p mennyiségi viszonyok feltünt.etésével mutatja még, hogy
az eredeti nyers szintézisgáz különféle fokozataiban milyen átalakuláson megy keresztül.
16.kép : Kompresszorok

.

.Az ammoniaszintézishez
szükséges'hatalmasgázmennyiségek
szál.litását és megfelelő nyomásra való süritését a szintézisépület csarnokában lévő oriáskompresszorok
végzik. Nagyságukra jellemző,. hogy
egy gép sulya .200 tonna, meghajtásához 3.500 lóerő kelly alapozásá~
hoz pedig egyenként 900 mázsa vasat használtak fel. Végnyomásuk 350
atmoszféra ~
17.kép:Kompresszorcsarnok
A háttérben sorakoznak az or~as kompresszor ok. Elől a széndioxid eltávolitáshoz szükséges vizet szállitó szivattyut szerelik •.
Ez. a gép 1300 nr vizet szállit 230 méter magasra óránként.
l8 •.
kép:Kompresszorok

kapcsolási

A gáz a kompresszorok
berendezéseken •.

vázlata
segitségével

halad át az egyes tisztitó-

A nyersgáz-tartályból
a szintézisgáz a kompresszorokba jut,
ahol -.mint lát juk- .először 19atmoszférára
süritik össze •.Ezt a
nyomás t is több .fokozatban.,.sok berendezésen
kez-eaz tü.Lha l.adva éri
el •.Ezen' a nyomáson történik a szénmonoxid eltávolitása •.A gáz ez9-757/336
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után ismét visszajut
a kompresszorba~ mely l40atmoszférára
süriti
tovább •. Ezen a nyomáson megy a lézlugmosó-berendezésbeJ
innen még-·
egyszer vis$zaksrül
a ~ompresszorba, ahonnan 350 atmoszféra nyomá.son ~ép ki, egyenesen a szinté~isk6rbe~
'A folyadékok gyakorlatilag
6sszenyomhatatlanok,
a gázok ellenben megfelelő nyomá.ssal eredetitérfogatuk
t6rtrés~ére
szoritha ...•
tók össze. Durva k6zelitéssel.a
térfogat
forditva
arányos a nyomással: :két légkőr nyomáson fele). ti~légk6r6n
egytized~, térfogatot
.fog:lalal
ugyanazon gáztömég."350 atm. nyomáson tehát~l nl l1000 liter
köz6nséges nyomásu/ (gáz má~ kevesebb mint? li tertere,t
t.6lt be.•.,

)

A ,gázok süritése
k6zben a.végzett
munka egy része hővé alakul átta,gáz
felmelegszik •. Ez amelegedésannál
nagyobb, minél··
'.t6bbsz6r6sé.re növelj ük egy 'menet ben a nyomást., Egyéb meggondolások
mel~ett -e~ért is 'süritjük
~ gázokat a nagyobb nyomásokra nem egy,
hanem több menetben •..A mi. e;set ünkben a 350 .atmoszférát6.
fokozatban
-vagy'lépcsőben
érjük el. Ez a~ eljárás
bizonyult a,legkedvezőbbnek ; az.az igy lehet a legkevesebb, munkával a végny()máFltelérnie'
.
.,Az.egyes fokozatok hengerekből állanak_. amelyekben dugattyuk
moaognak'éssüri tik.a g·ázt •. A kilépő forró gázt nem lenne' célszerü
.'mindjárt a köve t kez fokozat hengerébe engedni: hőmérséklete meg=.
engedhetetlen
módon.állandóan növekedÍle •. A gázt tehát le kell hüteni; ezért minden henger után vizzeI hüt6t..t caőkö t ege t iktatunk be.••.,
A hUtés k6vetkeztében a gázbanlévő ,vizpára egy része kiválik és
, ezzel együtt a kompresszor kenésére felhasznált.
es a gázzal magá-va Lr-agado t t óla,j is ~ Ezt t mielőtt a köve t ke z.ő henger-be
j ut hat na ,
c s eppf'ogéva'l ve Ltávoli tj uk ,
'"
.

.'

i

!

ő
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. A"hengerek , ,mint látható;
két sorban helyezke'dn~k el a meghaj-.
.tómotor két oldal.in. A motor egyuttal a lenditőkerék
szerepét is
betöl~i •
19.kép:

Ammóniakonverter

sémája

A szintéziskör
'legfontosabb berendezése a konverter.
Ez .egy
12-15. m magas, 1 m átmérőj ü hengeres cső .•. A külső ac Lköpenyen
belül lágyvasból kész.ült.bélés:van.
Ez foglalja
magában a tulajdonképpeni katalizátort
és lenyulik az alatt 'lévő hőkicserélőig -e . A gáz
: ' felül belépve a külső köpeny é's a beLs őz-éaz. k6zött a hőkicserélőbe
jut,.ahol
felmelegszik •. A közepén lévő csövön át a katalizáto:r;:-tér-'
..'be k~rül,"' itt képződik az, ammónia,. hőtermelés köz ben , ,A.forró gáz ..
a hőkicserélő
cs6vein át táyozik •.'A hideggázelegy
egy részét köz.vet.Lenüf a'.köspont L\csőbe engedik •. Ennek változtatásával
gondoskod-.
jú lehet
az egyen.Le t ea hőfokról.
é

20•.k~p ':AJlUIlóniakonverter'

J

•

, \ . .

,

. A kép a Csepeli Vas ·és 'Fémmüvekegyik· csar'nokában készült,.
ahol1nia már hasaa Lag gyárt juk a hat aImas , nagynyomásu testek/et •.' A
képen ammónia konver-t ez- látható •.
"
1.

" .

('2l.kép:

::

'.

't.·.,....

;Szintéziskör'sémája

'

. /'

r-:

.Akonverterből
kilépő gázt vizzeI hütött permetezőhütőben
mintegy 20-30 fokra hütjük. Az itt cseppfolyósodott
ammóniát'az el. ső szeparátorban
leválaszt juk. 'A gáz ezután a keringető-kompresz.
azoz-ba lép, mely a körfolyamat feIintartásáraszolgál.,
Ezután 'olajszürőn ,megy át·.ahol,akompresszorból
magávalragadott olajcseppek
Levál.nak , A szürő előtt. jut a körfolyamatba 'a ,'friss szintéz.isgá~ .••
·
'o
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Ezután a hideg-kicserélőn keresztül a mélyhütőbe kerül, itt minusz
10, minusz 20 fokra ~~hütik le •...
A .második szeparátor leválaszt ja az .
itt cseppfoly6sitott amm6niát isa gázból. Ezután a hidegkicserélőn
keresztül ismét a konverterbe jut.

.

.

22.kép:Permetező

hütők

23.kép·!Amm6nia

tartályok

Ezekben
24.kép:Ammónia

tárolják

szintézis

10-15 atm. nyomáson

a cseppfolyós

ammóniát •.

távlati képe /He 2280/450

A kép baloldalán látható hatalmas csarnokban vannak az óriáskompresszorokés
a szintézisüzem egyéb kényes gépei. Előtte a magas vasbetonállványon
és körülötte látható a rézlugmosó berendezés.
Az épület fala mellett, hátrább vasszerkezet látható: ebben helyez.kednek el a szintéziskör készülékei. A konverter a magas, karcsu
épÚ.letben van. Ettől jobbra az ammonia gáztartó látható •.Az előtérben levő hidon futnak a gyár fő csővezetékei.
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