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.Nitrogénipar
•

Salétromsav

i

II. rész'

és mütrágya

gyártás

A készitendő film szervesen kapcsolódik az ammóniaszintézis
cimü fiimhez~
Célunk, .hogy a kémiai t ananyagr a támaszkodva bemutassuk a salétromsav és
mütrágyagyártás
technológiai f oLyamat a.í.t
, .Szemlél tetésül felhasználjuk a
Borsodi Vegyi Kombinát megfelelő üzemeit.
A film elsőrendü mondanivalója, hogy miután az előz6 filmben megmutattuk a
nitrogén_kémiai
megkötéséty itt az ammóniából mütrágyázás céljaira alkalmas
termék.elqállitását
szemléltetjük.
Az anyagot'két

fő részben

tárgyaljuk:

1•• Salétromsavgyártás
2. Mütrágyagyártás
(pétisó/

~L=§~~!!~~~~~~~~~!~~
, Az ivfényes módszer mellett, amelynek ma már csak történelmi jelentősége van,. az ammónia katalitikus elégetése a salétromsavgyártás
egyetlen
számbajövő ipari eljárása •.A gyártás két alapfázisra tagozódik:
a/ ammónia elégetés Ini trózusgáz előálli tása/
,b/ abszorpció /nitrózusgázok elégetése vizben,
hig salétromsavbanl

illetve

al ~~~~~~~=~~~~~!~~
le,kép: Ammóniaelégető

üzem sémája /932192/

Azelégétés
-amennyiben katalizátor nélkül történik, csupan
vizetés
mütrágyát ad. Ha katalizátorral
dolgozunk NO':t kapunk, de
a finom Ft •.háló, amelyet alkalmazni kell, igen érzékeny és ezért az
üzem jelentős részét a levegő és ammónia megtisztitására
szolgáló
berendezések alkotják.
A levegő hosszu vezetéken, a gyáron kivülről jut az üzembe •.,
Még mielőtt az épületbe belépne, két hatalmas mosótoronyban vizzel
'permetezik,. hogy a durvább szennyeződéseket
/por / Levá Laas aák , Utána. zsákos szürőn tisztitják tovább. Hasonló zsákos szürőn halad át
aZ.ammóniagáz is. A két gáz a szállitó ventillátor előtt találkozike
A ventillátor után még egy, porozus kerámiai anyagból való szürő is
szerepel. Ezután jut csak el a keverék az elégető elembe" ahol a ké,miai f oLyamat; leJ átszódik. A háló a reakcióhő köve t ke z t tien mintegy
800oC-on izzik. A forró reakciótermékek
hőjét az elemmel közvetlenül
, öas ae épf.t e t t hőértékesitő kazánhasznositja
gőztermelésre. Ezután a.
gázok két sorbakapcsolt- vizes,hütőben hülnek le a közönséges hőmér'1' 1
s ex.i
e ,re.
é
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metszete.

2. kép: Mosóbrony

/753753/

A .Levegő t ellenáramb~n
3. kép: Zsákos

szürőmetszete.

vizzel mossák.

/932219/

II

- A gáz vagy levegő a zsák bels ej ébe lép, átszi vjúk a szürő saö-:
'vet f'a.Lán , ~ol a szennyeződés visszamarad..
'.~
4. kep: Kerámiai,szürő

metszete
~

A' szürőgyertyák Leme saz ekr énybe vannak beépi tve, a szennyez;ett
gáz alul lé~ be és a tiszta gáz felül távozik.
"

2. kép:

í

Kerámiai

szürő /175220/

,Alemezszekrény

f,
egy resze Lát
szd.k, mellette
".

6 •.kép : Elégető ,ele~ek csár~oka

1

/~97616/

, A k épen jól lá hatók:a 3 méter átmérőjü
sakjai a hozzávezető csővel.
,

1

7~ kép:

Elégető

8. kép

Platinaháló

elemek felső kupos .si':"

.•••••

elem sisakj ának leemelése·'
\.

.

%

a szürőgyertyák •.

beemelése~

,

/1~2544

A 3 m átmérőjü 3 egymásrahelyezett
elembe helyezik.

'\

hálót összefogó

keretet

az.

,b/Abszorpció

=.========.=

9. kép': Abszorpció

,

folyamatábrája

/931926/

A nitrózusgázokat a turbókompresszor
szivja be és süxiti 3,3
ata nyomásr a , Ez a gép azért szükséges t mert az abszorpció számos
bonyolult kémiai reakciójának befolyásához szükséges készülékt€rfogat a nyomás közel harmadik hatványával arányos. Ezen a nyomáson
tehátm:".t,:egy.harmincszor kisebb készüléktérfogat
volna elméletileg
.elegendő.
"
A turbókompresszor
meghajtása nem igényel üzemen kivüli energiát: az ammoniaelégető elemek hőértékesitő kazánjaiban termeltgőz
elegendő a meghajtásukra, mert a gép egyuttal a berendezésben el
-nem nyelt gázok energiáját is hasznositja az u ,n •.véggázturbina segi tségével.
A gázok a kompresszió következtében, mintegy 200oC-ra melegszenek. Ezt 'a hőt egy hőkicserélőben hasznositjuk a véggázturbiná.ba menő gáz előmelegitésére,. majd a gázt az oxidátorokba visszük. '
Itt történik intenziv hütés mellett, az NO oxidációja N02-'-vémintegy,90-92%-ba. A fel oxidált gáz ezután az t sorbakapcsolt abs zor pC::'53 ~oronyba lép •.E saválló acélból készült tornyok belül Raschig
gyürüvel vannak töltve es savval permetezzük. Itt történik ellenáramban az N0 elnyeletése •.Mivel minden elnyeletésnél ismét NO is
2
képződik~ az, ujabb gázfázisu oxidációhoz megfelelő térfogat is kell.
A tornyokban a sav a gázzal ellenáramban halad: az utolsó toronyba
vizet adunk, amely előre haladva egyre-töményebb
l~sz,.mig a leg-első toronyból-52-54%-os
salétromsavat engedünk le. A végeáz" amely
már csak mintegy
;.2%nitrózát tartalmaz, a hőkicserélőben felmelegszik és energiáját' a véggázturbinában
leadva,. a hütőn eltávozik.
ö
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10 .kép:

Turbókompresszorok

/197647/

A három gep11ől I Lő egység legközelebbi
darabja
a turbina.
Ma-,
ga a kompresszor
középen helyezk'edik
el:j
ól láthatók
a házon az
egyes lépcsők gyürüi.
A véggázturbina
a tulsó végén található.
~A
háttérben
a müszertábla.
A helyiségben
2 gépegység van.
á

ll.kep:

Oxidátorok

metszete

,

/754194/

I

\

k gázok, balnól jobbra,
a vi~ jobbról-balra
haladnak,
tehát
el,lenáramban..
,A nagy térfogat
es a csőfalon
keresztül
történő
intenziv hűtés segitségével
az oxidáció
lezajlik.,
l2,.kép

1

Saválló

acélból

13 .kép :Salétromsavüzem

készült

abszorpciós

látképe

IHe 2280/448/

torony

sz erelés

közben

i
J, ',Az épület
előtt
a két levegőm'osótorony
látható.
Az épület
3 jól
me-gkülönböztethető
'részre
tagolódik:
elől egy alacsonyabb
és keskenyebbrész
a gáztisztitó
berendezésekettartalmazza;aközépoő
kiemel t csarnokban
vannak az, elégető
elemek a hőé:dékesi tő kaz ánokka.L,
mig a hátsó"
legkisebb
rész a turbókompresszorok
helyisége.
A szabadban h~ul
az abszorpció
saválló
acél' tornyai.

, ~i::~~~;:~~~~9~~~!~~
,
14 ••kép: ,A mütrágyaüzem

távlati

kepe /He 2280/349/

A.legközelebbi
jellegzetes
alaku épület
a meszkőtötő
es őrlő
üzem.'Mögötte,
kí.s s jobbra henger es épi tmény látható:
a szórótorony.
Ettől balra,
a legmagasabb épület:
a sz or-o san- vett müt r-ágyaüz em /':'l.m.monnf,trátüzem
és késztermék
ut ánkeze Lé s z", végül a kép baloldalát
a
müt r-ágyar-ak t ár- hatalmas
csarnoka /é,pitke.zés
közben/ tölti
ki.
é

,

,

,A pé tí.s
ammonnitrát
es mé s zkőp oz- kever-éke
20,5% N tartalom2
,mal.<Aszükseges
finom mészkő.Lf.az t e t a képen látható
üzemben állitják elő háromfokozatu
őrlés utján.
/Ezzel r-é s zLet e aebben nem 'foglalkozunk./
ó

15 .•kép:

Mütrágyagyártás

folyamatábrája

/357361/

\

Az ammónia és hig /52-54%-os/
salétromsav
a ~emlege2liő
tpron~ban 'egyesül.' Itt a fejlődő
hőt a bevitt
viz egy r-é s aének e Lpár oI og-;tat,ására
hasznositjuk
.• Az ammonnitrátoldat
innen az épület
Leg fe Lső
szintjén
elhelyezett
t ar-t á.Ly . kerül,
ahonnan a bepárlókba
folyik.
,A gőzzel fütött
csöves kés2ülék ebben a maradék vizet
is elpárolog:tatj uk és igy 96%-os NH!+NO
-t kapunk. Ez a forró
anyag egy automata
merlegen keresztül
a' bekev~rőedenybe
folyik •. Az automata mérleg vezérli
a mészkőpormerleget,
amely igy pontosan megfelelő
arányban
adagolja
a keverőanyagot.
A békeverőedenyben
egyenletesse'alakitott
cea 1300 ..•os anyag átfolyik
a s zór-ó t or-onyba , ahol a tetej-én e Lhe Lye-.
z.e t t centrifuga
gyorsforgása
apró szemesékre
::~sórja szét.
Ezek f miközben a toronyban
lefelé
hullanak,
az erős léghuzat
hatására
megszilárdulnak.
A léghuzatot
4 hatalmas ventillátor
biztosítja.'A
lehullott
szilárd
szemcséket kaparóéke tereli
a torony fenekén elhe. 1yezett
nyí.Láaba,
ahol a rázóvályura
jutnak.
Innen elevátor
viszi
vissza .az üzembe, itt
a hüt ődobba , ahol hideg levegővel
gyor-san 250C
alá hütik .•,"A ké az anyag o t o az t l.yo az ák , finom més'z;kőliszttel
a felü1eté-t beVonják/puderozzák/és
vagy,f'- raktárba,
vagy avagonokba
s~állitják.
\
á
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16.kép: Semlegesitő

torony /103150/

Mivel ez a készülék több szinten keresztülhuzódik, képen csak
egy kis része ,látható /baloldalon/. A kép előterében a két ammónia:'"'fuvó, valamint' a szükséges csővezetékek és szerelv,ények egy része
látható.
~7.kép: Bepárló

/1~i622/

,~A képen a csöves szerkezetü készülék kezelőszintje látható. A
könyökosövekben
áramlik az ammonnitrátolvadék
alulról felfelé egyik
gőzzelfütött
dobb~l a másikba~ ,
l'8.kép: Mütrágyacső

/~0~365/

" Igy szórja szét a centrifuga

,

l'9.kép: Kaparóeke

az olvadékot.

/~0~331/,

- A szórótorony alján'eztovábbitja
az összegyült anyagot a fenéken :látható nyilásba. Az eke a köz.épen elhelyezett király tengelyen
felerősitve körbefut a torony kerületén elhelyezett sinen.
20.kép: Ráz6vályu
,

1~03857/

"

E~ a készülék kis Le j t sü vá.Lyu , amely vibráló mozgással
vábbitja az anyagot.
é

to-

21.kép: ,Hütődob /Re 2280/385/
, ' A saját tengelye körül forgó hatalmas ,dob belső lemezei megforgatják az an~agot,amelyet
igy az átáramló hideg levegő jól tud
hüt

ena , '

22.kép: Púderozó

dob /103065/

A hütődobnál
23 .kép lAz

kisebb méretü belül gumirozott

ammóniafeldolgozás

'összefoglalása

dob.

/75~187 /

, A, képen látható a gyártási folyamat telj,es összefoglalása
mennyiségi összefüggések és hatásfok ,figyelembevételével.
,
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Készült

a Felsőoktatá~iJegyzetellátó
Vállalatnál -Budapest
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