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LABORATÓRIUMI ÉS FÉLÜZEMI KÍSÉRLETEK TDA TAR-ELEGY
TDA-TARTALMA VISSZANYERÉSI TECHNOLÓGIÁJÁNAK ÉS A TAR
ÁRTALMATLANÍTÁSI MÓDSZERÉNEK KIFEJLESZTÉSÉHEZ
LABORATORY AND PILOT PLANT EXPERIMENTS FOR
DEVELOPMENT OF RECOVERY TECHNOLOGY OF TDA CONTENT
OF TDA TAR MIXTURE AND METOD OF DISPOSAL OF TAR
ÁBRAHÁM JÓZSEF1–MAGYARI MIKLÓS2–RÁCZ LAJOS3–
HUTKAINÉ GÖNDÖR ZSUZSANNA4–LAKATOS JÁNOS5
A TDA (toluilén-diamin) a TDI (toluilén-diizocianát) gyártás közbenső terméke, amely 0,5%–1%
TAR-szennyezést (kátrányt) tartalmaz. Ez a TDI-gyártás foszgénezési technológiájában további TDI
TAR melléktermék képződést okoz. A cél az, hogy a TDA TAR-t a lehető legnagyobb mértékben
kinyerjük ebből a keverékből, és azt újrahasznosítsuk vagy ártalmatlanítsuk. A technológiai fejlesztéshez szükség volt 4–30% TAR (kátrány) tartalmú koncentrátum előállítására. Ezt vákuumbepárlással félüzemi méretű filmbepárló berendezésben valósítottuk meg. A vákuumbepárlás maradéka szolgált alapanyagul annak a technológiának a kipróbálására, amelyik koncentrált TAR-t előállítva a
TDA-t visszanyeri. A TAR elválasztási technológiában keletkezett TAR-ral végzendő műveletek
szükségessé tették fizikai-kémiai alapadatok meghatározását, amelyeket az elválasztás során keletkezett ~90%-os TAR felhasználásával végeztünk. Cikkünkben a TAR-dúsítás félüzemi kísérleteit, a
TAR analitikai meghatározásának lehetőségét és a kutatás során kapott legfontosabb fizikai-kémiai
alapadatokat adjuk meg.
Kulcsszavak: TDA TAR-koncentrátum, TDA visszanyerési technológia, TAR-tartalom meghatározási módszer
The TDA (toluliéne diamine) is an intermedier of the TDI (toluene-diisocyanate production. It
contains a special contaminants called TAR in the 0,5 m/m%–1 m/m% concentration interval which
during the further process can result different side products called TDI-TAR. This product is infavourable, since results separation problems and decreases the efficiency. Therefore this TDA-TAR
must removed from the TDA before TDA has been further processed.
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To develop the suitable technology for the TDA-TAR separation a concentrated aprox. 30%
TDA-TAR was required. A pilot plant size technology was constructed and optimised. The product of
this plant was the row material of that experimental unit which duty was the complete TDA recovery,
producing aprox. 100% TAR and clean TDA. An analytical method was developed based on gas
chromatography to determine the TAR content of samples had got during the concentration and separation procedure.
Keywords: TDA TAR concentratum, technology for recovery of TDA, determination of TAR
content

1. TAR-képződés
1.1. A TDA TAR képződése elő-TAR-ból
A DNT hidrogénezése során TDA keletkezik, de emellett kisebb mellékreakciók is lejátszódnak, amelyekben ún. elő-TAR-ok képződnek.

1. ábra. Elő-TAR képződés folyamata
Az 1. ábrán pirossal bekarikázott komponensek az elő-TAR-ok. Ezek a komponensek
adszorbeálódnak a katalizátoron, és ha nem találnak hidrogént, akkor egymással összekapcsolódnak, dimerizálódnak. A dimerizáció során nitrozo-, azo- és hidrozokötések alakulnak
ki. A TAR-komponensek 20%-a így keletkezik. A 2. ábrán két elő-TAR reakcióját láthatjuk, a keletkezett anyag TAR. Nem csak ez az egyféle TAR képződhet, az elő-TAR-ok
bármilyen kombinációban összekapcsolódhatnak, az alábbi csak példaként szolgál.

2. ábra. TAR-képződés elő-TAR-okból
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1.2. TDA TAR-képződés otro-izomerekből
A TAR-komponensek jelentős hányada keletkezik orto-izomerek reakciójából, az így
keletkezett TAR-komponensek diamino-dimetil-fenazinok.

3. ábra. TDA TAR-képződés orto-izomerekből
2. Kísérleti módszerek és értékelésük
2.1. A 4–30% TAR (kátrány) tartalmú koncentrátum előállítása
Félüzemi méretű filmbepárló berendezés tervezése és kivitelezése
A kísérleti berendezés tervezését, kivitelezését és a koncentrátum előállítását a Kémiai
Intézet Vegyipari Technológiai BorsodChem Kihelyezett Intézeti Tanszék Vegyipari Műveleti Laboratóriumában rendelkezésre álló berendezések felhasználásával valósítottuk
meg. A kísérleti TDA filmbepárló rendszer technológiai kapcsolási rajzát a 4. ábra mutatja.
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4. ábra. TDA filmbepárló technológiai kapcsolási rajza
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– TDA betáp tartály (T1) 1 m3-es szigetelt, villamos fűtéssel ellátott fémtartály, amely
600 kg 0,5–1% TAR tartalmú 160–200 oC hőmérsékletű kiindulási TDA-keveréket
tartalmaz.
– Vízgyűrűs vákuum szivattyú (SV1): A vákuumot biztosítja. A vákuum filmbepárlóhoz, melynek a glikollal hűtött tápvize visszacirkuláltatott.
– Membrán szivattyú (P1): A vákuum filmbepárlóba betáplált TDA adagolását látja el
egy BRAN+LUEBBE H4 31 típusú, olajfűtésű membránszivattyú.
– Villamos fűtés: Az anyagvezetékek, csonkok, szelepek, műszerek, szedőedények és
a betáp tartály villamos fűtéssel vannak ellátva.
– Légzővezeték: A fej- és fenéktermék szedő-leürítő edények, a TDA betáp tartály, illetve a szennyvíz leürítő tartály közös légzővezetékkel vannak ellátva. A
légzővezeték egy kétfokozatú vizes mosóba jut, ami biztosítja a légzőben a kétirányú oda-vissza áramlást a tartályok szintváltozásának megfelelően. A T1, T2/A-B,
T4/A-B, T3/A- B, T5/A-B és T7 jelű készülékek közös légzővezetékbe vannak kötve. A véggázok TDA-mentesítése a légtérbe való kijutás előtt a T6/A-B kétfokozatú
vizes mosóban történik.
A T6/A-B jelű vizes mosók ugyanakkor megakadályozzák a visszaszívást is. A
légzőrendszer normál esetben zárt állapotú, vagyis a légzővel rendelkező készülékek
légzőszelepei üzemelés közben le vannak zárva. A készüléket a légzőkörre csak az
edénycserék alkalmával kötjük rá, miután kiiktattuk azt a vákuumkörről. Értelemszerűen egy készülék nem köthető egyszerre vákuumra is és légzőre is, mivel ez az
egész rendszerben a vákuum azonnali megszűnését okozza.
– Vákuum filmbepárló készülék (B1): Duplikált falú speciális kialakítású keverős, vákuum filmbepárló berendezés, amelynek kb. felső harmadába adagoljuk be a kb.
160–180 °C-ra előmelegített TDA-t.
– Nitrogén vonal: A rendszerből az oxigén kiszorítására nitrogént alkalmazunk mind a
desztilláló, mind a betáp, illetve szedő edények vonalán.
A filmbepárló beüzemelése
A villamos fűtések bekapcsolása és az üzemi hőmérséklet elérése után a T1 TDA betáp
tartályból elindulhat a betáplálás a bepárló egységbe. (A betáp tartály előzetesen a TDIüzemből származó o-toluilén-diaminnal lett feltöltve.) A bepárlást 60 kg/h betáppal végeztük, recirkuláció mellett. A kísérlet megkezdésétől számított két óra elteltével sem tapasztaltunk fejterméket, ebből arra következtettünk, hogy a filmbepárló nem párologtat vagy a
fejtermékünk nem kondenzál. 2 óra eltletével a betáp mennyiségét 40 kg/h-ra csökkentettük, a bepárló keverőjének fordulatszámát 75%-kal növeltük, valamint az R1 olajkör hőfokát +10 °C-kal emeltük. A kísérletvezetővel egyeztetve a nitrogén bevezetést elindítottuk a
vákuum filmbepárlóba, és a nap további időszakában a betáp mennyisége 50 kg/h volt. A
megtett intézkedések minimális kondenzátumot eredményeztek a fejtermékben. A vákuum
filmbepárló technológiai paramétereinek változását az idő függvényében beüzemelés alatt
az 5. ábra szemlélteti.
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5. ábra. A vákuum filmbepárló technológiai paramétereinek változása
az idő függvényében beüzemelés alatt
A filmbepárló terhelésének változtatása
A vákuum filmbepárló rendszer fontosabb technológiai paramétereit az I. táblázatban
adtuk meg. A vákuum filbepárló technológiai paramétereinek változása az idő függvényében a terhelés változtatásakor, ill. az optimalizálás során a 6–7. ábrákon látható. A betáp
mennyiségét 15 kg/h-ra csökkentettük, és változatlan nitrogén betáp mellett növeltük a rotor fordulatszámát. A változtatás hatására már keletkezett fejtermékünk. Később a nitrogénhez adagolva vizet vezettünk a rendszerbe 3 l/óra víz ütemben.
1. táblázat
A vákuum filmbepárló rendszer fontosabb technológiai paraméterei
Technológiai paraméterek
TI-2 H1 TDA előmelegítő utáni hőmérséklet
TI-3 B1 filmbepárló belső hőmérséklet
R2/2: B1 filmbepárló alsó csonkon kilépő
hőmérséklet
Tl-2b H1 TDA előmelegítő előtti hőmérséklet
TI-8

A fontosabb előírt hőmérséklet
értékek [oC]
MIN.140 ÜZEMI 150 MAX.160
MIN.180 ÜZEMI 190 MAX.200
MIN.100 ÜZEMI 120 MAX.140
MIN.100 ÜZEMI 130 MAX.140
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6. ábra. A vákuum filmbepárló technológiai paramétereinek változása
az idő függvényében terhelésváltoztatás alatt
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A paraméterek ellenőrzésének idppontja
TI-2b(H1 TDA előmelegíző előtti) [0C]

TI-2(H1 TDA előmelegítő utáni) [0C]

TI-3(filmbepárló belső hőfok) [0C]

TI-8(filmblepárló alsó csonkon kilépő olaj hőfok) [0C]

Betáp QI-3 (kg/h)

vákumm (mbar)

eredmény

7. ábra. A vákuum filmbepárló technológiai paramétereinek változása
az idő függvényében optimalizálás alatt
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A mérés során a továbbiakban a betáp mennyisége 50 kg/h, a P1 szivattyú lökethossza
10 mm/perc volt. A nap folyamán a hőmérsékletek nem csökkentek, stabilak maradtak, bár
a kísérlet sikerességét a magasabb hőmérséklet elősegítette volna kb. 50 mbar vákuum
mellett.
A hidegebb zárófolyadékkal a vaákuum filmbepárlóban 44 mbar vákuumot sikerült elérnünk. Állandó 18 kg/h TDA-keverék betáp mellett 14,6 m/m%, 25,2 m/m% és 29,1
m/m% TAR-koncentrációkat kaptunk a filmbepárló fenéktermékében.
A kísérleti vákuum besűrítő berendezésen az MTDA-TAR-koncentrátumból előállított
TDA és TAR képét a 8a–b ábrák mutatják.

8. a) ábra. Max. 0,1% TAR tartalmú TDA;

8. b) ábra. 5–20% TDA tartalmú szilárd TAR

2.2. Gázkromatográfiás módszer kidolgozása TDA-TAR-koncentrátum TAR-tartalmának
meghatározására
A 30–40% TAR (kátrány) tartalmú TDA-koncentrátum TAR-tartalmának meghatározására eddig csak időigényes és körülményes vákuum desztillációs módszerek léteztek. Az
elegyek izomer összetételének és TAR-tartalmának megbízható és gyors meghatározásához
szükséges gázkromatográfiás mérési módszer kifejlesztése és a mérések lefolytatása a BorsodChem Izocianát Laboratóriumában történtek.
A kromatográfiás eljárások célja többkomponensű gáz, gőz vagy folyadékelegyek összetevőinek elválasztása. Az elválasztás a komponensek két fázis közötti megoszlásán alapul. A
kromatográfiás eljárásokban az elválasztásban részt vevő fázisok közül az egyik mozgásban
van (mozgófázis), a másik fázis helyhez kötött (álló fázis). A gázkromatográfiában a mozgó
fázis mindig gáz, az állófázis pedig lehet szilárd vagy folyadék is.
A mérés elve
A TDA TAR-elegy mintát felolvasztás után a gázkromatográf (GC) injektor egységébe
juttatjuk oldat formájában egy automata mintaadagoló által kezelt fecskendő segítségével.
A fűtött injektoregységben a minta elpárolog, majd gőze hélium vivőgáz segítségével egy
belülről nedvesített falú kapillárison (analitikai kolonna) halad keresztül.
Itt az elegy egyes komponensei elválnak egymástól, mivel eltérő fizikai-kémiai tulajdonságaik miatt a kolonnán különböző idő alatt jutnak keresztül, és bejutnak a detektorba, ami az
adott komponens mennyiségével arányos jelet ad. A detektor jelét az idő függvényében
ábrázolva kapjuk az ún. kromatogramot, amelyen az egyes komponensek ún. „kromatográ-
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fiás csúcs” formájában jelennek meg. Az egyes „csúcsok” megjelenési idejét „retenciós
idő”-nek (ir) hívjuk, ami az adott komponens minőségére, a csúcs alatti terület nagysága
pedig a mennyiségére jellemző.
A TDA-TAR-koncentrátum TDA és TAR-tartalmának, valamint a TDA/TAR-arány
meghatározása belső standard módszerrel történik. A kalibráció ebben az esetben is a mérendő anyagokat ismert koncentrációban tartalmazó standardoldat sorozatok mérésével történik. A standardoldatokhoz, és minden egyes mintához is hozzáadunk egy ún. belső
standardot, mindig azonos mennyiségben. A kiértékelés során az egyes komponensek
csúcsterületeit minden esetben a belső standard csúcsterületére vonatkoztatva adjuk meg.
A belső standard megválasztásának főbb szempontjai:

– A mintában biztosan ne forduljon elő.
– Kémia és fizikai tulajdonságai hasonlóak legyenek a meghatározandó komponensekéihez.
– A minta egyik komponensével se lépjen reakcióba.
TDA TAR-koncentrátum TDA és TAR-tartalmának, valamint TDA/TAR-arányának
meghatározása
Alkalmazott készülék:
– GC2010 típusú Shimadzu gázkromatográf
– Supelco SPB 50 típusú kapillárkolonna
Szükséges vegyszerek:
– Analitikai tisztaságú metanol
– Ismert összetételű TDA-minta
– 1,2,4 triklórbenzol (belső standard, későbbiekben: „TCB”)
Mérési körülmények:
– Detektor hőmérséklet: 300 °C
– Injektor hőmérséklet: 280 °C
– A kolonnatér hőmérsékletét hőmérséklet programozással változtatjuk a mérés alatt.
A mérés végrehajtása:
– Kalibrálás elvégzése és ellenőrzése:
Egy 10 ml-es mérőlombikba bemérünk l ± 0,05 g TDA-mintát (ismert összetételűt)
és 0,2±0,05 g 1,2,4 triklórbenzolt (TCB), majd jelig töltjük metanollal. Az oldatot
kétszer lefuttatjuk. Az első mérés során kalibrálunk, a második mérés a kontrollt
szolgálja.
– Minta mérése: Bemérünk 1±0,05 g TDA-mintát egy 10 ml-es mérőlombikba és
0,2±0,05 g TCB-t, amit azután jelig töltünk metanollal. A mintából 1-2 ml-t
szeptumos fiolába teszünk és behelyezzük a GC automata mintaadagolójába. A mérés során kapott kromatogramot kiértékeljük.
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9. ábra. A TDA összetevőinek meghatározásához szükséges
kalibráció során kapott kromatogram
2. táblázat
A 9. ábrán látható kromatogramról leolvasható értékek
Komponens

Retenciós idő
(min.)
TCB
1.733
TDA
4.285
mTDA= 0,9757 g, mTCB = 0,2455g
Számítások:
A TCB „válaszfaktora” (RfTCB):
RfTCB = ATCB/mTCB = 0,000000124
A TDA „válaszfaktora” (RfTDA):
RfTDA = ATDA/mTDA = 0,000000078
Relatív válaszfaktor (rel. Rf):
Rel. Rf = RfTDA / RfTCB = 0,631 956

Terület
(A)
1977993
12439496

„Válaszfaktor”
(Rf)
0,000000124
0,000000078
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10. ábra. A kísérleti vákuum besűrítő berendezésen előállított
TDA-TAR-koncentrátum elemzésekor kapott kromatogram
3. táblázat
A 10. ábrán látható kromatogramról leolvasható értékek
Komponens

Retenciós idő (ír)

TCB
1.733
TDA
4.260
mTDA TAR = 1,0002 g, mTCB = 0,2573g

Terület
2146461
9357698

Számítások:
mTDA = mTCB * ATDA/ATCB * rel.Rf = 0,709g, TDA (m/m%) =
100*mTDA/mTDA TAR = 70,89%
TAR (m/m%) = 100%–TDA(m/m%) = 29,11%
Összefoglalás

– A Kémiai Intézet Vegyipari Technológiai BorsodChem Kihelyezett Intézeti Tanszék
Vegyipari Műveleti Laboratóriumában rendelkezésre álló berendezésekből speciális
vákuum filmbepárló desztillációs rendszert hoztunk létre.
– A filmbepárló berendezés az optimalizálást követően jól működött, 45–55 mbar nyomás, 18 kg/h betáp anyagáram mellett sikerült 25,2% és 29,1% TAR-tartalmú TDAkoncentrátumot előállítani a kellőképpen felfűtött rendszerrel.
– A kidolgozott gázkromatográfiás módszer alkalmas a műveletek során bekövetkezett
TAR-koncentráció változásának követésére.

18

Ábrahám J.–Magyari M.–Rácz L.–Hutkainé Göndör Zs.–Lakatos J.

Köszönetnyilvánítás
A kutatómunka a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-001 jelű projekt részeként – az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében – az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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