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A gőzkrakkoláson alapuló olefingyártás alapanyagául szolgáló vegyipari benzin minősége je-

lentős mértékben befolyásolja a keletkező etilén, propilén és egyéb ikertermékek hozamát. Az 
optimális termékarány eléréséhez nagyon fontos az alapanyag összetételének és legfontosabb fizi-
kai jellemzőinek ismerete. Jelen közlemény bemutatja a vegyipari benzin sűrűségének hőmérsék-
letfüggését, továbbá összefüggést tár fel a vegyipari benzinben található vegyületcsoportok meny-
nyisége és a sűrűség alakulása között. 
Kulcsszavak: vegyipari benzin, sűrűség, hőmérsékletfüggés, Paraffin Izoparaffin Aromás Naftén 
(PIAN) összetétel. 

 
Naphtha is one of the feedstocks of the steam cracking olefin production and its quality 

significantly influences the yields of the produced ethylene, propylene and other co-products. It is 
rather important to know the feedstock composition and their main physical properties for 
achieving the optimal product rate. In the present article the temperature dependence of naphtha’s 
density and the influence of the naphtha’s group composition to the density are examined. 
Keywords: naphtha, density, temperature-dependence, Paraffine Isoparaffine Aromatic Napthene 
(PIAN) composition 
 
Bevezetés 
 

A „gőzkrakkoláson” alapuló olefingyártás technológiájában a kemencébe bevezetés-
re kerülő alapanyagok vízgőz jelenlétében, magas hőmérsékleten hőbomlást szenvednek, 
és gyökös mechanizmussal alacsonyabb szénatomszámú szénhidrogén komponensekre 
bomlanak. (Újabban a technológiát gőzkrakkolásnak is nevezik, mert a szénhidrogének 
mellé vízgőzt is adagolnak. Ez azonban helytelen elnevezés, mert nem a vízgőzt krak-
kolják, hanem a szénhidrogéneket.) A technológia elsődleges célja az etilén és propilén 
előállítása. Az olefingyártás során keletkező főtermékek mennyiségét, ill. azok 
termékösszetételbeli arányát az üzemeltetési paramétereken túl (pl.: reakcióidő, hőmér-
séklet, kemence-geometria stb.) számos további tényező befolyásolja [1, 7]. Az alap-
anyagok nagy része a kőolaj-finomítókból érkezik az olefingyárakba, amelyek közül 
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legnagyobb mennyiségben felhasznált termék a vegyipari benzin meghatározott tarto-
mányon belül változó sűrűséggel és komponens-összetétellel. Az optimális termékarány 
eléréséhez nagyon fontos az alapanyagok minőségének ismerete. A petrolkémiai iparban 
a minőségellenőrzésre alkalmazott egyik fizikai tulajdonság a sűrűség, amelynek méré-
sét az üzemek laboratóriumai rutinszerűen végzik. Az ipari gyakorlatban azonban nem 
számolnak a csővezetéken keresztül érkező és tartályokban tárolt vegyipari benzin sűrű-
ségének szezonálisan alakuló hőmérsékletfüggésével. Másrészt a sűrűség ingadozásáért 
a vegyipari benzin komponens-összetételének változása is okolható. Arra a kérdésre is 
keressük a választ, hogy milyen mértékben módosítja a csoportösszetétel változása a 
vegyipari benzin sűrűségét. 

 
1. A vegyipari benzin minőségének szerepe az olefingyártásban 

 
A kőolaj-finomítók elsődleges feladata üzemanyag előállítása a motortöltő állomások 

részére, de alapanyagot biztosítanak a petrolkémiai komplexumok részére is. Az üzem-
anyag-előállításra alkalmatlan frakciók jelentik ugyanis az olefingyártás legfontosabb 
alapanyagait. Ilyen eredetű folyadékelegy például a vegyipari benzin (VB) és a vegyipari 
gázolaj (VGO). Az olefingyártás során ezeket a többnyire telített szénhidrogén elegyeket 
tartalmazó alapanyagokat magas hőmérsékleten, ún. pirolízis kemencékben bontják. Az 
alapanyagok összetételének változása rendkívül nagy hatással van a termékhozamokra 
[2]. Az olefingyártásban használatos legfontosabb alapanyagokat az előző Miskolci 
Egyetemi Közleményekben már ismertettük [3]. A kemencékbe bevezetésre kerülő alap-
anyagok közül alábbiakban vizsgálatainkat csak a vegyipari benzinre korlátozzuk. 

 
1.1. A vegyipari benzin sűrűségváltozásának termékhozamra gyakorolt hatása 

 
A vegyipari benzin könnyen illó, gyúlékony, sokkomponensű, folyékony szénhidro-

gén elegy. Minősítésére leggyakrabban sűrűségét használják, ami jellemzően 0,65−0,75 
g/cm3 között változik. A VB-ben a különböző szerkezettel rendelkező vegyületek a piro-
lízis során a közölt hő hatására eltérő kinetikával bomlanak, így vegyületenként változik 
a belőlük kinyerhető termékek mennyisége, összetétele [4]. Az 1. ábrán bemutatjuk a 
vegyipari benzin sűrűségváltozásának a termelésre gyakorolt hatását. Látható, hogy a 
vegyipari benzin sűrűségének növekedése a pirobenzin- és kvencsolaj-frakció termelés-
nek kedvez, míg a kisebb sűrűségű (könnyebb) szénhidrogén elegyekből nagyobb 
arányban keletkezik etilén és propilén. Továbbá belátható, hogy optimális termékszerke-
zet tervezéséhez nem elegendő csak a sűrűség mint egyszerűen meghatározható mak-
roszkopikus paraméter ismerete, ismerni kell az alkotó komponensek mennyiségét és 
azok arányát is [5].  

A vegyületek széles skáláját tartalmazó sokkomponensű vegyipari benzint az alkotó 
n-Paraffin, Izoparaffin, Aromás és Naftén vegyületcsoportok alapján szokás jellemezni, 
ami a gyakorlatban röviden PIAN betűszóként terjedt el. Gyakorlati tapasztalat alapján a 
különböző finomítókból érkező vegyipari benzin minták átlagos csoportösszetétele más 
és más, a PIAN-összetételük eltéréseket mutat [6]. 
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1. ábra. A vegyipari benzin sűrűségváltozásának az etilén-, propilén-, pirobenzin-  
és kvencsolaj termelésre gyakorolt hatása 

2. A vegyipari benzin sűrűségének hőmérsékletfüggése és a PIAN-csoportösszetétel 
változásnak sűrűségre gyakorolt hatása 

 
2.1. A vegyipari benzin abszolút sűrűségének meghatározása areométerrel 

 
Egy megadott sűrűség értéke csak akkor értelmezhető, ha ismerjük a hozzá tartozó 

hőmérsékletet. A sűrűség évszakonkénti szezonalitás-függése miatt rendkívül lényeges a 
sűrűség hőmérsékletfüggésének ismerete, mivel az a környezeti hatásoknak teljes mér-
tékben kitett csővezetékeken érkezik az üzemekbe.  

A sűrűség mérésére egyaránt léteznek abszolút és relatív mérési módszerek. A pon-
tos hőmérsékletfüggés meghatározása céljából saját méréseinket az abszolút sűrűség 
meghatározására alkalmas areométerrel végeztük termosztált körülmények között 15, 20, 
25, 30, 35 és 40 °C hőmérsékleten. A pontosság növelése céljából három párhuzamos 
mérés történt 21 darab, különböző időpontban vételezett vegyipari benzin mintából. A 
mintavételezés során nagyon kellett vigyázni arra, hogy a mintatartó csavaros üvegedény 
alaposan le legyen zárva, különben a könnyen illó komponensek távoznak a rendszerből, 
ami a folyadék sűrűségének növekedését eredményezi.  

A mérések elvégzése előtt a vegyipari benzint tartalmazó üveghengert adott hőmér-
sékletre termosztált vízfürdőbe helyeztük, s a sűrűség értékét csak akkor olvastuk le az 
areométerről, amikor a minta hőmérséklete is elérte a kívánt értéket. A három párhuza-
mos mérés alapján mintánként korrigált tapasztalati szórást számoltunk, amelyek értékei 
0,0006 és 0,009 között mozogtak. A megfelelően kis szórásértékek alátámasztották, 
hogy a három párhuzamos mérés eredménye átlagolható. Ezeket az átlag, különböző 
hőmérsékleten mért sűrűségértékeket az 1. táblázatban, a mérési adatok alapján készített, 
a vegyipari benzin minták sűrűségének hőmérsékletfüggését bemutató grafikonokat pe-
dig az 2. ábrán tüntettük fel. 
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1. táblázat 
Vegyipari benzin minták különböző hőmérsékleten,  

areométerrel mért sűrűségei g/cm3-ben és a minták gázkromatográfiás  
módszerrel, tömegszázalékban meghatározott PIAN-összetétele 

 

2.2. A vegyipari benzin minták abszolút sűrűségeire vonatkozó legfontosabb 
statisztikai adatok  

 
Az 1. táblázatban található adatok alapján az adott hőmérsékleten mért vegyipari 

benzin minták sűrűségértékei eltérnek egymástól, s ez a 2. ábrából is kitűnik. Az adott 
hőmérséklethez tartozó eltérő sűrűségértékek okozója a PIAN-csoportösszetétel változá-
sa (1. táblázat). Általánosságban elmondható, hogy az alacsonyabb sűrűségű vegyipari 
benzin nagyobb mennyiségben tartalmaz könnyű, illékony komponenseket, tehát annak 
paraffin- és izoparaffin tartalma magasabb. Míg a nafténeket és aromás vegyületeket 
nagyobb mennyiségben tartalmazó vegyipari benzin minták magasabb sűrűséggel ren-
delkeznek [8]. A 2. ábrán feltüntetett mérési adatok grafikus ábrázolása alapján azt a 
következtetést vontuk le, hogy minden egyes vegyipari benzin minta sűrűségének a hő-
mérséklet függvényében vizsgált változása a mérési hibahatáron belül közel lineáris. 
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2. ábra. A 21 darab vegyipari benzin minta abszolút sűrűségének  
hőmérsékletfüggésére vonatkozó mérési adatok grafikonja 

Ahhoz, hogy az olefingyártásra alkalmas vegyipari benzin sűrűségének hőmérséklet-
függésére vonatkozóan egy általános összefüggést tudjunk megadni, először a mérési 
adatok alapján a statisztikai és mérnöki elemzésekre alkalmas Analysis ToolPak Excel 
alkalmazás segítségével meghatároztuk a vegyipari benzin minták sűrűségének adott 
hőmérsékletre vonatkozó számtani középértékét, minimum és maximum sűrűségértékeit, 
valamint szórását [9]. A számolás szoftveres úton történt az 1. táblázat kiindulási adat-
tartománya alapján. Az eszköz megfelelő beépített statisztikai makrofüggvényekkel vég-
rehajtotta a számításokat, majd statisztikai jelentést hozott létre, ami információt nyújtott 
a vizsgált adatok változásairól. Az ily módon meghatározott legfontosabb statisztikai 
adatokat a 2. táblázatban foglaltuk össze. 
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                    2. táblázat 
A 21 db vegyipari benzin minta mérési adatai alapján meghatározott, 

különböző hőmérsékleten mért abszolút sűrűségére és komponens-összetételére 
(PIAN) vonatkozóstatisztikai adatok 

 
 

2.3. A vegyipari benzin sűrűségének hőmérsékletfüggésére vonatkozó egyenlet 
 

Sűrűségmérési adataink alapján fizikai kémiai ismereteinkkel összhangban nem le-
pődtünk meg azon, hogy a hőmérséklet növekedésével a sűrűség értékek csökkentek 
[10]. A 2. táblázatban feltüntetett, vegyipari benzin sűrűséget visszatükröző  számtani 
középértékeket ábrázolva a hőmérséklet függvényében (3. ábra) azt tapasztaltuk, hogy a 
statisztikai értékek nagyon jól illeszkednek egy negatív meredekségű egyenesre, mely-
nek determinációs koefficiense (mely a korrelációs együttható négyzete) 0,9965.  
 A 3. ábrán látható egyenesnek meghatároztuk az egyenletét (1), melynek alapján a 
meredekség és a függőleges tengellyel való metszéspont közvetlenül leolvasható  

(m = −0,0005, ρ = 0,7135). 
 

       4 1( ) 5,0 10 7,135 10T T− −ρ = − × + × ,       (1) 

 

ahol T hőmérséklet [°C], ρ(T) a T hőmérsékleten mért sűrűség [g/cm3]. 
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3. ábra. Vegyipari benzin sűrűségének hőmérsékletfüggése  

(a számtani középértékek alapján) 

Az 1. egyenlet 15−40 °C hőmérséklet-tartományban érvényes a 2. táblázatban feltünte-
tett átlagos csoportösszetétel intervallumokkal. Ebben a tartományban bármilyen hőmér-
sékleten kiszámolható a vegyipari benzin elméleti sűrűsége. A 3. táblázatban az ily mó-
don számolt értékek is megtalálhatók. 

3. táblázat 
A vegyipari benzin (VB) adott hőfokra vonatkozó, 1. egyenlet alapján  

számolt elméleti sűrűségének értékei, azok számtani középértékkel való  
%-os eltérése, ill. a 4. egyenlet alapján számolt elméleti sűrűségértékek  

a csoportösszetételt is figyelembe véve és azoknak  
a számtani középértékekhez viszonyított százalékos eltérései 
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 Alkalmazva a vegyipari benzin hőmérsékletfüggésére vonatkozó (1) összefüggést, a 
3. táblázatban található, 1. egyenlet alapján számolt értékek nagyon jó egyezést mutattak 
(maximum 3%-os eltérés) az 1. táblázatban található mért sűrűség adatokkal. 

Az 1. egyenletben szereplő m = –0,0005 meredekség ismeretében egy adott hőfokon 
ismert vegyipari benzin sűrűsége átszámítható egy másik hőmérsékletre (2–3): 

        1 2

1 2

( ) ( )
0,0005,

T T
m

T T

ρ − ρ
= = −

−
             (2) 

ahol: T1, T2 hőmérséklet [°C] 
  ρ(T1) T1 hőmérsékleten mért sűrűség [g/cm3] 
  ρ(T2) T2 hőmérsékleten mért sűrűség [g/cm3] 

       1 1 2 2( ) 0,0005( ) ( ).T T T Tρ = − − + ρ              (3) 

 Vegyük például az 1. minta 25 °C-on mért 0,711 g/cm3 sűrűség értékét. A 3. egyenlet 
alapján számoljuk át ezt a sűrűségértéket 15 °C-ra! Eredményül 0,716 g/cm3 sűrűség 
adódik, mely érték csak 0,14%-os eltérést mutat a mért 0,717 g/cm3 mért sűrűséghez ké-
pest. Több mérési adatra is ellenőrizve a 3. egyenlet jóságát megállapítható, hogy az 
egyenlet egyértelműen alkalmazható a rutin mérések alapján történő, eltérő hőmérséklet-
re való átszámításhoz. Az ily módon meghatározott sűrűség azonban nem veszi figye-
lembe a vegyipari benzin csoportösszetételének sűrűségre gyakorolt hatását. 
 
2.4. A vegyipari benzin PIAN-csoportösszetételének meghatározása gázkromatográfiás 
módszerrel 

 
A vegyipari benzin szénhidrogén csoportösszetételének meghatározását szabvány szerint 
előírt módszerrel, GC 8000 TOP típusú gázkromatográf segítségével végeztük [11].  
A készülék paraméterei, a mérés körülményei: 

 GYÁRTÓ:    Thermoscientific Instruments 

TÍPUS:  OL – 027 számú, GC 8000 Top típusú gázkromatográf a TVK 
NyRt. Olefin Minőség-ellenőrzés Laboratóriumában 

DETEKTOR:   FID lángionizációs detektor, 200 °C 

KOLONNA:  60m, 0,28 mm ID, 1,0 µm df, MXT – 1 (Crossbond, 100% 
dimetil polisziloxán) 

VIVŐGÁZ:  N2 (5.0 tisztaságú palackról), Áramlás: 0,60 ml/min (50 °C-on), 
Nyomás: 62kPa (50 °C-on és 0,60 ml/min áramlásnál) 
Lefúvatás(split): 50 ml/min, Szeptum öblítés (top): 4,5 ml/min 

LÁNGHOZ:  Levegő: 90 kPa, H2: 100 kPa, make-up: nincs 

BEMÉRÉS:  0,5 µl, split injektálás  
Injektor hőmérséklet: 250 °C 

ELEKTROMÉTER: érzékenység 100x20 
PROGRAM:  P9 
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Paraméterek: 
stand-by:  1 min hőn tartás 
1. szakasz: 50 °C hőn tartás 40 percig, utána 10 °C/min felfűtés 
2. szakasz: 100 °C hőn tartás 20 percig, utána 20 °C/min felfűtés 
3. szakasz: 150 °C hőn tartás, 15 percig, utána hűtés  
1. zóna:  250 °C, 2. zóna (detektor): 200  °C 

 
Az egyes mintákra jellemző kromatogramokból a komponenseket retenciós idejük 

alapján azonosítottuk, majd a komponensek tömegszázalékos mennyiségét n-paraffin, 
izoparaffin, naftén és aromás szénhidrogén csoportosításában összegeztük [12, 13]. A 
mérési eredményeket összefoglaló, 4. ábrán bemutatott oszlopdiagram szemléletesen 
tünteti fel az egyes minták csoportösszetételének tömegszázalékos megoszlását. 

 

 

4. ábra. A vegyipari benzin minták PIAN.csoportösszetételének tömegszázalékos  
megoszlása gázkromatográfiás mérési adatok alapján 

 
2.5. A vegyipari benzin különböző hőmérsékleten mért sűrűségértékei és a csoport-
összetétel közötti korreláció  

 
A 4. ábra alapján egyértelműen kiderül, hogy a vegyipari benzin összetétele nem ál-

landó, a 2. táblázatban feltüntetett minimum és maximum értékek közötti intervallumban 
változik a „könnyű” (paraffin és izoparaffin) és „nehéz” (naftén és aromás) vegyületek 
aránya. Annak megállapítása céljából, hogy az egyes változók milyen mértékben és mi-
lyen irányban változtathatják a sűrűség értékét, a már fentebb említett Analysis ToolPak 
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segítségével korrelációelemzést végeztünk. Korrelációanalízissel megvizsgálható, hogy 
két mérési változó egymáshoz képest hasonlóképpen (ez a pozitív korreláció) vagy el-
lentétes irányban (ez a negatív korreláció) változik-e. A korrelációs együtthatók értéke 
+1 és –1 között változhat. Ha a két változó értékei között nincs kapcsolat, a korreláció 
értéke nulla közelében lesz [9]. A 4. táblázatban a Pearson-féle rangkorrelációs teszt 
során meghatározott korrelációs együtthatók láthatók [14].  

4. táblázat 

A vegyipari benzin paraffin-, izoparaffin-, naftén- és aromás tartalmának korrelációs 
együtthatói egymással, illetve a különböző hőmérséklethez tartozó sűrűségértékekkel 

 

 A korrelációs együtthatók alapján vizsgáltuk a szénhidrogének paraffin-, izoparaffin-
, naftén- és aromás tartalmának kölcsönhatását egymással, illetve néztük azoknak sű-
rűségre gyakorolt hatását. A 4. táblázat adataiból kiderül, hogy a vegyipari benzin sű-
rűségét a n-paraffin tartalom nagyobb mértékben csökkenti (negatív előjel), mint az 
izoparaffin tartalom, a naftén- és aromás tartalom pedig növelik (ezek is a különböző 
mértékben) a sűrűség értékét (pozitív előjel). 
 
2.6. A vegyipari benzin csoportösszetételének sűrűségre gyakorolt hatása  

 
Az egyes csoportösszetétel és adott hőmérsékletre vonatkozó sűrűségértékek között 

fellépő korrelációs együtthatókat is figyelembe véve módosítottuk a hőmérsékletfüggés-
re megállapított 1. egyenletet. Az ily módon számolt, sűrűségre eredményül kapott érté-
kek azonban nagymértékben eltértek a valós mérési adatoktól. Nem csodálkoztunk ezen, 
hiszen mivel a vegyipari benzin egy rendkívül összetett folyadékelegy, számolnunk kel-
lett a különböző típusú vegyületek egymásra gyakorolt hatásával is (pl. paraffin és 
naftén típusú vegyületek közötti kölcsönhatások stb.). Ennek figyelembevételével a cso-
portösszetétel és sűrűség között megállapított korrelációs együtthatókat becslés útján 
úgy módosítottuk, hogy a számolt sűrűség értéke legalább 5%-os hibahatáron belül 
egyezzen a mért értékkel. Az ily módon meghatározott, csoportösszetétel hatását is fi-
gyelembe vevő vegyipari benzin hőmérsékletfüggésére vonatkozó empirikus összefüg-
gést a 4. egyenlet szerint írtuk fel. 
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100 100 100 100
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       ρ = − + − − + +       
       

 

(4) 
ahol:     T  hőmérséklet [°C],  

ρ(T)  a T hőmérsékleten mért sűrűség (g/cm3),  
P  a vegyipari benzin paraffin tartalma tömeg %-ban 
IP  a vegyipari benzin izoparaffin tartalma tömeg %-ban 
N  a vegyipari benzin nafténtartalma tömeg %-ban 
A  a vegyipari benzin aromás tartalma tömeg %-ban 

A 3. táblázatban a 4. egyenlet alapján számolt, csoportösszetételt is figyelembe vevő 
elméleti sűrűségértékeket és azoknak a várható értékekhez viszonyított százalékos egye-
zését is feltüntettük, amely alapján a számolt és várható értékek nagyon jól közelítenek 
egymáshoz.  
 
Összefoglalás 

 
A közleményben rámutattunk arra, hogy a vegyipari benzin sűrűségingadozása mi-

lyen nagy hatással van a termékszerkezet alakulására az olefingyártás során. Az ipari 
gyakorlatban a vegyipari benzin pontos mennyiségének elszámolásához a szezonális 
hőmérséklet-ingadozás miatt fontos ismernünk a sűrűség alakulását a hőmérséklet függ-
vényében. Erre vonatkozóan 21 darab, különböző időpontban vételezett vegyipari benzin 
minta sűrűségének vizsgálatán keresztül elvégeztük a 15 és 40 °C közötti hőmérséklet-
függés meghatározását, ami alapján lineáris összefüggést állapítottunk meg. Ez nagy 
segítségül szolgál a jövőben a vegyipari benzin pontos mennyiségének elszámolása 
szempontjából is. További vizsgálataink tárgyát képezte a vegyipari benzin komponens-
összetételének elemzése és annak a sűrűségre gyakorolt hatása is. Ebből a célból gáz-
kromatográfiás mérési módszerrel vizsgáltuk ugyanezen mintákat. A kromatogramokat 
kiértékelve egy statisztikai és mérnöki elemzések elvégzésére alkalmas Excel bővít-
mény, az Analysis ToolPak segítségével empirikus összefüggést tártunk fel a vegyipari 
benzinben található komponenscsoportok mennyisége és a sűrűség alakulása között. Az 
összefüggés ismeretében 5%-os hibahatáron belül számolható át egy adott hőmérsékle-
ten ismert sűrűség értéke egy másik hőmérsékletre, figyelembe véve a minták n-paraffin, 
izoparaffin, naftén és aromás vegyületcsoportok százalékos összetételét is.  

A bemutatott téma folytatásaként egy következő publikációnkban a becslés útján 
megállapított (4) egyenletnél jóval pontosabb összefüggéseket tervezünk feltárni. Na-
gyobb számú, különböző minőségű vegyipari benzin minták mérési eredményeit feldol-
gozva, az Excel statisztikai programcsomaghoz képest jóval hatékonyabb szoftverek 
segítségével kívánunk kemometriás elemzéseket végezni, melyhez a jelen közleményben 
ismertetett eredmények jó alapul fognak szolgálni. 
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