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1. WPROWADZENIE          
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o podstawowych pojęciach 
technologicznych oraz w opracowaniu koncepcji procesów wytwarzania półproduktów  
i produktów. 

 
W poradniku zamieszczono: 

1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś 
mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 

2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 
3. Materiał nauczania, który umożliwi Ci samodzielne przygotowanie się do wykonania 

ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną 
literaturę oraz inne źródła informacji.  

4. Przykładowe ćwiczenia oraz zestaw pytań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy i 
umiejętności z zakresu całej jednostki. 

5. Sprawdzian postępów.      
 

Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela  
o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność.  
Po przerobieniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian postępów z zakresu jednostki 
modułowej. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

W czasie pobytu w zakładzie przemysłowym, w sterowniach i na terenie instalacji 
przemysłowych musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny pracy oraz 
instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy  
te poznasz podczas trwania nauki. 
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Schemat układu jednostek modułowych 
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półproduktów i produktów 
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Określanie warunków prowadzenia 
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Fizykochemiczne podstawy 
wytwarzania półproduktów  
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Zastosowanie podstawowych 

procesów chemicznych 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE      
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
– korzystać z różnych źródeł informacji, 
– wykonywać podstawowe działania arytmetyczne, 
– czytać tekst ze zrozumieniem, 
– stosować nazwy, symbole i jednostki miar różnych układów, 
– wyjaśniać zasadę zachowania masy, 
– wyjaśniać zasadę zachowania energii, 
– zapisywać równania reakcji, 
– wykonywać obliczenia stechiometryczne, 
– obliczyć efekty energetyczne przemian chemicznych, 
– odczytywać schematy ideowe, 
– rozróżniać procesy i operacje. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA       
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
– posłużyć się pojęciami technologicznymi: strumień objętości, strumień masy, szybkość 

objętościowa, wydajność i selektywność reakcji i procesów, zdolność produkcyjna, koszt 
własny produktu, 

– scharakteryzować rodzaje kosztów składających się na koszt własny produktu, 
– rozróżnić pojęcia chemicznej i technologicznej koncepcji procesu, 
– określić czynniki wpływające na wybór chemicznej i technologicznej koncepcji procesu, 
– porównać chemiczne koncepcje wytwarzania określonego produktu z uwzględnieniem 

potrzeb surowcowych, energetycznych oraz uwarunkowań ekologicznych, 
– rozróżnić ciągłe i okresowe procesy technologiczne, 
– scharakteryzować zasady technologiczne, 
– podać przykłady zastosowania zasad technologicznych w rozwiązaniach rzeczywistych, 
– scharakteryzować etapy opracowywania i sprawdzania koncepcji technologicznej dla 

określonej koncepcji chemicznej, 
– podać przykłady technologicznych koncepcji wytwarzania związku organicznego według 

określonej koncepcji chemicznej, 
– rozpoznać na uproszczonych schematach technologicznych rozwiązania potwierdzające 

uwzględnienie zasad technologicznych, 
– zaprojektować przebieg chemicznych procesów produkcyjnych. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA      
 
4.1. Podstawowe pojęcia technologiczne. Procesy ciągłe i okresowe 

  
4.1.1. Materiał nauczania     
 

Technologia to nauka o przetwarzaniu surowców i postaci energii znajdujących się  
w przyrodzie na produkty. Zajmuje się metodami wytwarzania dóbr użytecznych na drodze 
procesów chemicznych. Procesy technologii chemicznej polegają na wyodrębnianiu  
i oczyszczaniu substancji zawartych w surowcach lub na wytwarzaniu nowych substancji  
w reakcjach chemicznych. W każdej produkcji chemicznej obok procesów chemicznych 
istnieje konieczność prawie zawsze przeprowadzenia szeregu procesów fizycznych. Rola 
technologii chemicznej we współczesnym świecie jest bardzo duża. Produkty przemysłu 
chemicznego znajdują zastosowanie prawie we wszystkich dziedzinach życia.  

Proces chemiczny technologiczny składa się z wzajemnie powiązanych procesów 
elementarnych: 
– doprowadzenia reagentów do strefy reakcji, 
– reakcji chemicznych, 
– odprowadzenia ze strefy reakcji otrzymanych produktów. 
 

Proces technologiczny charakteryzują pojęcia: 
Strumień objętości (masy) jest równy objętości (masy) płynu (cieczy, gazu) 

przepływającego w jednostce czasu przez powierzchnię S (na przykład przekrój poprzeczny 
przewodu): 
            Qv = uśr ⋅ S  [ m3/s ]    
lub       Qm = ρ ⋅ uśr ⋅ S   [ kg/s ] 
 gdzie: 
Qv – strumień objętości płynu, 
Qm – strumień masy płynu, 
uśr – średnia prędkość przepływu płynu, 
ρ – gęstość płynu. 

Masowe natężenie przepływu Qm określa ilość substancji wyrażonej w jednostce masy, 
przepływającej przez dany przekrój w jednostce czasu. 

Objętościowe natężenie przepływu Qv określa ilość substancji wyrażonej w jednostce 
objętości, przepływającej przez dany przekrój w jednostce czasu. 

Wydajność reakcji można wyrazić stosunkiem faktycznie uzyskanej ilości danego 
produktu do ilości maksymalnej, jaką można uzyskać w przypadku pełnego wykorzystania 
substratu, pomnożonej przez 100%. Wydajność danej reakcji chemicznej zmienia się  
w trakcie jej przebiegu. Wydajność osiągana w stanie równowagi nazywana jest wydajnością 
równowagową. W przypadku reakcji odwracalnych wydajność równowagowa jest mniejsza 
niż 100%, natomiast w przypadku reakcji nieodwracalnych będzie to wydajność 100%. 

Szybkość reakcji można określić ubytkiem ilości substratu w jednostce czasu. 
Szybkość procesów głównych i ubocznych jest bardzo istotna, gdy obok reakcji głównej 

przebiegają reakcje uboczne (niepożądane). Efektem tego jest niewłaściwe zużycie surowca, 
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jak również zmniejszenie wydajności procesu, aby więc zwiększyć szybkość reakcji 
głównych, należy zastosować odpowiednio dobrany katalizator działający selektywnie  
w stosunku do reakcji podstawowej w danym procesie.  

Wydajność procesu zależy od szeregu parametrów, które mogą być różne w zależności 
od konkretnych warunków, w jakich prowadzi się dany proces technologiczny. W przypadku 
wymiany mas (na przykład: absorpcji, desorpcji) wydajność procesu określa się jako stosunek 
faktycznie uzyskanej ilości produktu do ilości maksymalnej, jaką można uzyskać, 
pomnożonej przez 100%. 

Wykorzystanie surowca w danym procesie określa wydajność materiałowa procesu. Jest 
to stosunek ilości zużytego surowca do stechiometrycznej jego ilości pomnożonej przez 
100%. 

Natomiast stosunek masy produktu otrzymanego w danym czasie trwania procesu  
do masy teoretycznej otrzymanej w tym samym czasie z tej samej ilości surowców  
to wydajność względna procesu (tzw. uzysk). 

Wydajność produktu – określana jest w odniesieniu do masowego natężenia zasilania 
reaktora świeżym surowcem (wydajność z tzw. jednego „przejścia” reaktora) lub  
w odniesieniu do surowca przereagowanego (całkowita wydajność zwana selektywnością 
przereagowania); druga wartość jest zawsze większa od pierwszej, jeśli tylko przereagowanie 
nie jest ilościowe. Wydajność z jednego „przejścia” jest miarodajna w procesach, w których 
nie ma recyrkulacji nieprzereagowanych reagentów. 

Wydajność aparatu to natężenie przepływu strumienia odbieranego z aparatu lub ilość 
produktu uzyskiwana z aparatu w jednostce czasu. 

Wydajność katalizatora – wydajność produktu procesu (w tonach) uzyskiwana  
w jednostce czasu na przykład w ciągu jednej doby z jednostkowej objętości katalizatora  
w reaktorze. 

Zdolność produkcyjna w procesie ciągłym – ilość produktu otrzymana w jednostce czasu 
przy maksymalnym wykorzystaniu instalacji i normalnym reżimie technologicznym. 

Zdolność przerobowa w procesie ciągłym – ilość surowca (surowców) przerobiona  
w jednostce czasu przy maksymalnym wykorzystaniu instalacji i normalnym reżimie 
technologicznym. 

Reżim (tok) technologiczny – warunki prowadzenia procesu technologicznego według 
pewnej koncepcji technologicznej, określone wartościami wszystkich parametrów 
technologicznych [2]. 

Koszt własny produktu to całkowite poniesione finansowe wydatki przez 
przedsiębiorstwo na wytworzenie jednostkowej ilości produktu w określonym procesie 
technologicznym. 

Koszt własny produktu obejmuje koszty:  
– surowców, półproduktów i innych materiałów bezpośrednio związanych z reakcjami 

chemicznymi przebiegającymi w danym procesie, 
– paliw i energii do celów technologicznych, 
– remontów podstawowych zasobów produkcyjnych: aparatów i budynków, 
– magazynowania i transportu, 
– wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy produkcji, 
– amortyzacji nakładów inwestycyjnych. 
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Procesy ciągłe i okresowe 
Procesy technologiczne można prowadzić w sposób okresowy i ciągły. Procesem 

okresowym nazywa się proces, w którym porcja surowca po załadowaniu do aparatu 
przechodzi w nim przez szereg stadiów przerobu, a następnie zostają wyładowane wszystkie 
otrzymane produkty. Aparat nie pracuje podczas załadowania i wyładowania. Operacje te są 
związane z ogromnym nakładem pracy. Trudno jest zautomatyzować procesy okresowe, 
ponieważ parametry, na podstawie których prowadzi się automatyzację: temperatura, 
ciśnienie i stężenie substancji, ulegają zmianie w czasie trwania reakcji. Aparat pracuje  
z niepełną intensywnością przy doprowadzeniu do właściwych warunków pracy. Procesy 
okresowe są złożone pod względem obsługi, jakość produkcji ulega wahaniom w zależności 
od warunków obsługi. Czas cyklu, czyli czas trwania okresowego procesu przemysłowego, 
jest zawsze dłuższy niż procesu ciągłego oraz następuje większe zużycie energii. 

Do procesów ciągłych zalicza się takie procesy, w których doprowadzenie surowca  
do aparatu i wytwarzanie gotowego produktu odbywa się stale w ciągu dłuższego okresu. 
Procesy technologiczne przebiegają jednocześnie z procesami pomocniczymi  
i operacjami transportowymi. Wydajność aparatów jest duża, w każdym punkcie aparatu jest 
utrzymana stała temperatura, stężenie, ciśnienie, łatwo więc prowadzić obserwacje pracy 
aparatów. Proces ciągły można zautomatyzować jak również zmniejszyć pojemność 
aparatury, zwiększyć wydajność pracy przez wyeliminowanie czasu potrzebnego  
na czynności przygotowawcze i końcowe, lepiej wykorzystać energię cieplną, a także często 
skrócenie czasu przebywania produktów w przestrzeni reakcyjnej, a więc zmniejsza ryzyko 
reakcji wtórnych i ubocznych. Proces ciągły wymaga za to niezmiennej jakości 
wprowadzanych surowców, często też rozbudowanej automatyzacji pomiarów i sterowania 
parametrami. Wskutek tych wymagań metody ciągłe opłacają się tylko w odpowiednio dużej 
skali. Jedynym wyjątkiem są reakcje między dwoma gazami, które nawet w bardzo małej 
skali muszą być prowadzone w sposób ciągły, gdyż z reguły okresowe reakcje między gazami 
przebiegają wybuchowo. 

  

4.1.2. Pytania sprawdzające   
       

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1) Jaka należy zdefiniować proces technologiczny ciągły i okresowy? 
2) Jakie koszty składają się na koszt własny produktu? 
3) Jak należy rozumieć zdolność produkcyjną? 
 
4.1.3. Ćwiczenia           
   
Ćwiczenie 1            

Scharakteryzuj pojęcia związane z  wydajnością procesu technologicznego. 
   

Sposób wykonania ćwiczenia  
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  
1) zdefiniować wydajność reakcji, 
2) zdefiniować wydajność produktu, 
3) zdefiniować uzysk, 
4) zdefiniować selektywność przereagowania, 
5) zdefiniować wydajność aparatu. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.1.1), 
– stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. 
 
Ćwiczenie 2 

Rozróżnij ciągłe i okresowe procesy technologiczne. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia: 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zdefiniować ciągły proces technologiczny, 
2) zdefiniować okresowy proces technologiczny, 
3) wskazać zalety i wady procesu ciągłego i okresowego. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.1.1). 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów        
 
Czy potrafisz: 
 
 

Tak Nie 

1) zdefiniować pojęcie wydajności reakcji? □ □ 
2) zdefiniować pojęcie selektywności przereagowania? □ □ 
3) zdefiniować wydajność względną procesu? □ □ 
4) rozróżnić ciągły i okresowy proces technologiczny? □ □ 
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4.2. Chemiczna i technologiczna koncepcja procesów 
 
4.2.1. Materiał nauczania 
 

Projektując proces technologiczny otrzymywania danego produktu ustala się chemiczną 
koncepcję procesu obejmującą: 
– wybór surowców, 
– wybór reakcji chemicznych, 
– wybór przemian fizycznych. 
 
Często ten sam produkt można otrzymać różnymi metodami z tych samych surowców 
lub różnych surowców. 
Wodór można otrzymać z metanu w reakcji (tych samych surowców): 
spalania     CH4 + ½ O2 àCO + 2H2 
                  CH4 + O2 àCO + H2O + H2 
konwersji   CH4 + H2O        CO + 3H2 
Natomiast przykładem zastosowania różnych surowców do otrzymania identycznego 
produktu końcowego jest otrzymywanie kwasu octowego z aldehydu octowego lub metanolu. 

Otrzymywanie fenolu metodą kumenową pozwala otrzymać jednocześnie dwa produkty: 
fenol i aceton, a w produkcji fenolu pośrednio z chlorobenzenu dodatkowo otrzymuje się 
produkt uboczny (chlorek sodu) zwiększający koszt produkcji. 

Wybierając  koncepcję chemiczną, należy uwzględnić zależność chemizmu procesu  
i  kosztów produkcji poprzez: 
– użycie tanich surowców, 
– uzyskiwanie dużych wydajności reakcji, 
– zastosowanie jak najmniejszej liczby etapów procesu, 
– obniżanie kosztów wydzielania i oczyszczania, 
– stosowanie procesów o małej energochłonności, 
– ograniczenie zastosowania kosztownych materiałów konstrukcyjnych, 
– stosowanie produkcji mało odpadowych. 

Dla każdej rozważanej koncepcji chemicznej danego procesu dokonuje się obliczeń 
fizykochemicznych właściwości reagentów, ustalenie teoretycznych ilości surowców 
głównych i pomocniczych do otrzymania danego produktu oraz dokonuje obliczeń 
termochemicznych i termodynamicznych. Po analizie wyników obliczeń wybiera się 
określoną koncepcję chemiczną. 

Koncepcje chemiczną poddaje się sprawdzeniu w skali laboratoryjnej 
i ćwierćtechnicznej. Celem badań jest określanie wydajności, ustalanie optymalnych 
parametrów reakcji, wpływu katalizatorów i dobór materiałów konstrukcyjnych do budowy 
aparatów. Po analizie wyników badań opracowuje się wstępną koncepcję technologiczną, 
czyli ustala się liczbę, kolejność, rodzaj procesów podstawowych niezbędnych do 
prowadzenia produkcji. Koncepcje te sprawdza się i uzupełnia o metody rozdziału, sposób 
prowadzenia procesu (ciągły, okresowy), określenie zasadniczych parametrów oraz rozwiązań 
aparaturowych z uwzględnieniem warunków lokalnych i zasad technologicznych. Koncepcję 
technologiczną graficznie przedstawia schemat ideowy. 

Wytwarzanie produktów wymaga jak najmniejszych nakładów środków w postaci 
surowców, energii, robocizny, inwestycji i zależy od postępu technicznego. 

Na postęp techniczny wpływa wiele czynników, do których należą: 
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– skrócenie czasu jaki upływa od odkrycia nowych rozwiązań do chwili ich realizacji, 
– zwiększenie mocy produkcyjnej poszczególnych aparatów, 
– zwiększenie szybkości poszczególnych czynności jednostkowych, 
– stosowanie nowych materiałów do budowy aparatów, 
– wprowadzenie nowych technologii, 
– wprowadzenie automatyzacji i wprowadzenie technologicznej dyscypliny pracy. 

Koszt wytwarzania wynika z odpowiedniego zestawienia różnego rodzaju kosztów, który 
nazywa się arkuszem kalkulacyjnym. W arkuszu kalkulacyjnym są zestawione koszty 
związane z wytwarzaniem danego produktu. Mogą to być koszty: surowców, energii, 
robocizny, remontów, amortyzacji budynków i aparatury i koszty ogólnozakładowe. Suma 
tych kosztów jest kosztem własnym, natomiast podzielony przez wielkość produkcji jest 
kosztem jednostkowym wyrobu. 

Różne koncepcje chemiczne otrzymywania chlorku winylu 
Chlorek winylu można otrzymać, stosując trzy koncepcje chemiczne z etylenu lub/i acetylenu.  
Metoda 1. Działanie chlorowodorem (produkt uboczny innych procesów) na acetylen według 
reakcji:                CH ≡ CH + HCl àCH2=CHCl 
Rekcję prowadzi się w obecności katalizatora chlorku rtęci(II), który selektywnie przyśpiesza 
reakcję otrzymywania chlorku winylu. Technologia produkcji chlorku winylu z acetylenu ma 
następujące wady: 
– wysoka cena acetylenu, 
– duża wybuchowość (dolna granica wybuchowości mieszaniny z powietrzem 2,3% 

objętościowych), 
– toksyczność HgCl2 (katalizator). 

Surowce stosowane do produkcji muszą być osuszone w dużym stopniu, ponieważ 
katalizator przyśpiesza również reakcje acetylenu z wodą prowadzącą do otrzymania 
aldehydu octowego. Proces prowadzi się w reaktorze rurowym (rurki reaktora wypełnione są 
mieszaniną katalizatora z węglem aktywnym), natomiast  przestrzeń międzyrurową wypełnia 
czynnik chłodzący. Proces jest egzotermiczny. Stopień przereagowania wynosi 98%. 
W przemyśle tej metody już się nie stosuje. 
Metoda 2. Zbilansowane chlorowanie mieszaniny etylenu i acetylenu według równań reakcji: 

CH2 = CH2 + Cl2 àCH2ClCH2Cl 
CH2ClCH2Cl à CH2= CHCl +HCl 

CH  ≡ CH + HCl à CH2= CHCl 
W metodzie tej nie ma produkcji ubocznej chlorowodoru. W zmodyfikowanej metodzie 
surowcem wyjściowym jest benzyna lub ciężkie frakcje naftowe poddane pirolizie 
wysokotemperaturowej. Po rozdzieleniu gazów pirolitycznych otrzymuje się mieszaninę 
acetylenu i etylenu w proporcji odpowiedniej do przeprowadzenia zbilansowanej produkcji 
chlorku winylu – rysunek 1. 
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Rys. 1. Schemat ideowy możliwego wariantu zbilansowanej produkcji chlorku winylu z acetylenu i etylenu [2] 

 
Metoda 3. Zbilansowane chlorowanie i oksychlorowanie etylenu według równań reakcji:  
CH2 = CH2 + Cl2 à CH2ClCH2Cl 

                               ↓ 
2CH2ClCH2Cl à2CH2= CHCl +2HCl 

                 ↓ 
CH2 = CH2 + 2HCl + 0,5 O2 àCH2ClCH2CL + H2O 
Wytwarzanie chlorku winylu metodą zbilansowanego chlorowania i oksychlorowania etylenu 
obrazuje rysunek 2. 
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Rys. 2. Uproszczony schemat wytwórni chlorku winylu technologią zbilansowanego chlorowania  
i oksychlorowania etylenu; 1 – mieszalnik, 2 – reaktor oksychlorowania etylenu, 3 – zbiornik para-kondensat, 
 4 – chłodnice kolumnowe, 5 – chłodnice wodne, 6 – absorber, 7 – separatory, 8 – sprężarka, 9 – oddzielacz, 

10 – reaktor chlorowania etylenu, 11 – chłodnica solankowa, 12 – kolumny rektyfikacyjne, 13 – zbiornik DCE, 
14 – piec rurowy (kraking DCE) [2] 

Produkcja tą metodą umożliwia otrzymywanie chlorku winylu z etylenu bez produktu 
ubocznego chlorowodoru. Instalacje przedstawione na schemacie połączone są  
z wytwarzaniem rozpuszczalników chloroorganicznych (ciężkie pozostałości odbierane  
z kolumny 12b-c). Chlorowodór z chlorolizy przesyłany jest do instalacji oksychlorowania  
(z seperatora 7c). Dodatkowo wytwórnia chlorku winylu jest połączona z instalacjami: 
– pirolizy olefinowej (produkcja etylenu), 
– elektrolizy chlorku sodu (produkcja chloru), 
– dostarczającymi tlen do oksychlorowania oraz azot jako gaz obojętny. 
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Bezpośrednie chlorowanie etylenu prowadzi się w fazie ciekłej w obecności katalizatora 
FeCl3. Do reaktora 10 doprowadza się etylen (kilku procentowy nadmiar) i chlor. Reakcja 
chlorowania etylenu jest reakcją egzotermiczną i wytworzone ciepło wykorzystuje się  
do oddestylowania DCE i jednocześnie ochłodzenia mieszaniny. Pary DCE skrapla się  
w chłodnicy wodnej i solankowej 11 i zbiera w separatorze 7b. Jedna część DCE powraca  
do reaktora chlorowania (utrzymanie właściwego poziomu i właściwej temperatury), drugą 
część łączy się z surowym DCE (z kolumny 12a) i z nieprzereagowanym DCE z krakingu  
(z dołu kolumny12d). Połączone strumienie wprowadza się do kolumny 12b. Oddestylowane 
(99%) DCE zbiera się w zbiorniku 13. Pozostałość z kolumny kieruje się do chlorolizy. 
Proces oksychlorowania etylenu w warstwie fluidalnej zachodzi w temperaturze około 2300C 
i pod ciśnieniem około 0,3 MPa. Katalizator (CuCl2 naniesiony na Al2O3 z dodatkiem  
na przykład KCl) unoszony jest przez gazowe reagenty, czyli etylen, tlen i chlorowodór 
wprowadza się do reaktora 2. Wydzielone ciepło reakcji odbierane jest poprzez wężownicę  
z wodą, wytworzoną parę odbiera się ze zbiornika 3. Gazy poreakcyjne przesyłane są do 
chłodnicy 4a (bezprzeponowe chłodzenie cyrkulującą mieszaniną DCE) i wodą chłodnicy 5. 
W absorberze 6 oczyszcza się gaz z chlorowodoru i tlenku węgla(IV). Po dalszym 
ochłodzeniu wykrapla się mieszanina DCE i woda, oddziela się ją w separatorze 7a, 
oddzielaczu 9 i przesyła do kolumny 2. Gaz z separatora ponownie wraca do reaktora 2a. 
DCE ze zbiornika 13 kieruje się do pieca rurowego 14. Gazy poreakcyjne z pieca chłodzi się 
w chłodnicy 4b następnie oddestylowuje chlorowodór  i odbiera z seperatora 7c, natomiast  
z góry kolumny 12d odbiera się chlorek winylu. 

Modyfikacją metody 3 jest proces CHLOE. Polega on na połączeniu procesów 
chlorowania etylenu i krakingu DCE. Ciepło egzotermicznej reakcji chlorowania etylenu 
wykorzystuje się do krakingu DCE. Wprowadzenie tego procesu eliminuje piec krakingowy. 
Udział kosztów surowcowo-energetycznych ukazuje tabela 1. 
 

Tabela 1. Struktura kosztu własnego chlorku winylu od metody jego produkcji [2] 

 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jak definiowana jest chemiczna koncepcja procesu? 
2. Jak definiowana jest technologiczna koncepcja procesu? 
3. Jakie czynniki wpływają na wybór chemicznej koncepcji procesu? 
4. Jakie są metody otrzymywania chlorku winylu? 
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4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wskaż różnice między chemiczną a technologiczną koncepcją procesu. Określ czynniki 
wpływające na wybór chemicznej koncepcji procesu. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zdefiniować pojęcie chemicznej koncepcji procesu, 
2) zdefiniować pojęcie technologicznej koncepcji procesu, 
3) określić czynniki wpływające na wybór chemicznej koncepcji procesu. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.2.1). 
 
Ćwiczenie 2 

Zaprojektuj ideowy schemat podstawowych procesów, odpowiadających chemicznej 
koncepcji otrzymywania superfosfatu według sumarycznej reakcji  

 
3Ca3(PO4)2 + 6H2SO4 à 3Ca(H2PO4)2 + 6CaSO4. 

 
Zmielone fosforyty miesza się w mieszalniku z rozcieńczonym kwasem siarkowym(VI). 
Powstały produkt wprowadza się do komory zatężającej, a następnie transportuje się  
do magazynu, gdzie następuje dojrzewanie.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wskazać surowce, 
2) wskazać produkty: główny i uboczny, 
3) określić podstawowe procesy i operacje, 
4) narysować schemat ideowy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, 
– inne dostępne źródła informacji. 
 
Ćwiczenie 3 

Porównaj chemiczne koncepcje wytwarzania chlorku winylu z uwzględnieniem potrzeb 
surowcowych, energetycznych oraz uwarunkowań ekologicznych. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) scharakteryzować surowce stosowane do wytwarzania chlorku winylu, 
2) określić energochłonność poszczególnych koncepcji chemicznych, 
3) ocenić wykorzystanie produktów ubocznych, 
4) ocenić wpływ surowców i produktów na stan środowiska naturalnego. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, 
– inne dostępne źródła informacji. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 
 

Tak Nie 

1) odróżnić pojęcie koncepcji chemicznej od technologicznej? □ □ 
2) projektować schematy ideowe odpowiadające określone chemicznej 

koncepcji? 
□ □ 

3) ocenić wykorzystanie produktów ubocznych? □ □ 
4) ocenić wpływ substratów i produktów na stan środowiska naturalnego? □ □ 
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4.3. Zasada najlepszego wykorzystania surowców i produktów 
ubocznych. Zasada najlepszego wykorzystania energii. 
Zasada najlepszego wykorzystania aparatury 

 
4.3.1. Materiał nauczania 
 

W technologii chemicznej koszty surowca stanowią zazwyczaj bardzo duży procent 
ogólnych kosztów produkcji, sięgający niekiedy nawet 70%. Ważnym również zagadnieniem 
jest racjonalne wykorzystanie odpadów w wyniku czego następuje mniejsze zanieczyszczenie 
środowiska, zmniejszenie kosztów wytwarzania. Ustalając koncepcję technologiczną, należy 
przestrzegać zasad najlepszego wykorzystania surowców oraz racjonalnego wykorzystania 
produktów ubocznych. 

Wartość uzyskiwanej wydajności, wynikająca ze stopnia przemiany w reakcji 
chemicznej, w odniesieniu do danego składnika jest miernikiem wykorzystania surowca. 

Omawiając zasadę najlepszego wykorzystania surowców i produktów ubocznych 
należy uwzględnić: 
– wpływ nadmiaru reagenta, 
– regulowanie szybkości procesów głównych i ubocznych, 
– usuwanie jednego z produktów reakcji,  
– maksymalne wykorzystanie produktów ubocznych i odpadowych, 
– regenerację materiału. 

Nadmiar reagenta zwiększa szybkość reakcji i przesuwa równowagę reakcji 
odwracalnych w kierunku produktów. Najczęściej w nadmiarze stosuje się tańszy reagent. 

Zasada przeciwprądu materiałowego zwiększa szybkość  przenikania masy między 
stykającymi się fazami. Stosowana jest w układach wielofazowych i gdy fazy różnią się 
znacznie gęstościami (proces absorpcji). Współprąd materiałowy jest mniej korzystny  
i stosowany jest wyjątkowo. 

Jeśli w środowisku reakcji zachodzi kilka procesów, to należy dobrać takie warunki, aby 
szybkość reakcji głównych była największa, a ubocznych najmniejsza. Można to często 
uzyskać, dobierając odpowiedni katalizator. 

Usuwanie jednego z produktów ma największe znaczenie w przypadku reakcji 
odwracalnych. Praktycznie umożliwia całkowite wykorzystanie surowca.  

Obok produktów głównych otrzymuje się produkty uboczne. Właściwe wykorzystanie 
produktów ubocznych, odpadowych zmniejsza koszty produkcji i zmniejsza zanieczyszczenie 
środowiska naturalnego. Przykładem jest wykorzystanie siarkowodoru, powstałego  
z odsiarczania olejów, do produkcji czystej siarki i kwasu siarkowego(VI). 

Zasada regeneracji materiałów stosowana jest do surowców pomocniczych. W produkcji 
sody metodą amoniakalną amoniak jest regenerowany i zawracany do obiegu (rysunek 3). 
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Rys. 3. Schemat ideowy produkcji sody kalcynowanej metodą Solvaya [4] 
 

Obieg surowca pomocniczego zwiększa opłacalność procesu. Nie regeneruje się surowców 
pomocniczych, gdy koszt regeneracji przewyższa koszt surowca. 

Zasadę najlepszego wykorzystania surowców najlepiej przedstawia bilans materiałowy. 
Bilans materiałowy oparty jest na zasadzie zachowania materii dla reakcji chemicznych.  

mw = mk 
Suma mas substancji wyjściowych (mw) jest równa sumie mas końcowych (mk).  

W bilansie materiałowym uwzględnia się wszystkie surowce wprowadzone do procesu 
oraz wszystkie otrzymane produkty z uwzględnieniem strat. Bilans materiałowy sporządza się 
na jednostkę surowca lub produktu w jednostkach masowych lub kilomolach. Można też 
obliczać w stosunku do ilości surowca lub produktu przerabianego w danym aparacie w ciągu 
godziny, doby lub miesiąca. Bilans materiałowy przedstawia się w tabelce lub w postaci 
graficznej (wykres strumieniowy Sankeya). Każdy bilans materiałowy składa się z części 
przychodui części rozchodu: 
– przychód to suma mas wszystkich związków wprowadzonych do procesu produkcyjnego, 
– rozchód to suma mas wszystkich otrzymanych produktów (straty zalicza się do rozchodu). 
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Przykładowy bilans materiałowy produkcji saletry amonowej: 
Sporządź bilans materiałowy produkcji 1tony azotanu(V) amonu według reakcji 

NH3 + HNO3 àNH4NO3 
i danych wyjściowych: NH4NO3 – 98%, HNO3 – 45%, NH3 – 99%, 1% zanieczyszczenia 
nieaktywne. Stężenie roztworu azotanu(V) amonu odprowadzonego z neutralizatora wynosi 
75%.  
Obliczenia: 
- zapotrzebowanie 45% HNO3 zgodnie z równaniem reakcji wynosi:  
980 ∙ 63 / 80 ∙ 0,45 = 1715 kg 
- zużycie amoniaku 99% zgodnie z równaniem reakcji wynosi: 
980 ∙ 17 / 80 ∙ 0,99 = 210 kg 
- obliczanie masy mieszaniny poreakcyjnej: 
1715 + 210 = 1925 kg 
- obliczanie masy wody w mieszaninie poreakcyjnej: 
1925 – 980 = 945 kg 
- obliczanie masy roztworu opuszczającego kolumnę neutralizacyjną (75% NH4NO3): 
980 / 0,75 = 1307 kg 
- obliczanie masy wody, jaką należy usunąć: 
1925 – 1307 = 618 kg 
- obliczanie masy wody pozostałej: 
945 – 618 = 327 kg 
 

Przychód Rozchód 
Lp. surowce masa [kg] Lp. produkty masa [kg] 
1 

 
 

2 
 

kwas azotowy(V) 45% 
w tym: HNO3 
            woda 
amoniak 99% 
w tym: NH3 
          zanieczyszczenia 

 
772 
943 

 
208 

           2 

1 
 
 

2 

azotan(V) amonu 
w tym: NH4NO3 
             woda 
 woda odparowana 

 
980 
327 
618 

                             Razem:      1925                       Razem:     1925 
 
                   
 
Rysunek 4 obrazuje przykład integrowania procesów technologicznych w celu racjonalnego 
wykorzystania produktów ubocznych. 



 „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 

21 

 
 

Rys. 4. Przykłady integrowania procesów technologicznych w celu racjonalnego wykorzystania produktów 
ubocznych (tu: HCN, acetonu) lub rozwiązania problemu kłopotliwych produktów odpadowych (chlorowodór, 

którego nie można przerabiać na kwas solny wobec małego zapotrzebowania na ten kwas): a) i b) warianty 
wykorzystania cyjanowodoru powstającego ubocznie w produkcji akrylonitrylu metodą utleniającej amonolizy 

propylenu; c) warianty technologiczne produkcji chlorku winylu z etylenu z wyeliminowaniem ubocznej 
produkcji chlorowodoru [2] 

 

Produkt uboczny procesu produkcji akrylonitrylu metodą utleniającej amonolizy 
propylenu (cyjanowodór) można wykorzystać, integrując tę produkcję z procesem 
otrzymywania akrylonitrylu z acetylenu lub tlenku etylenu (rysunek 4b), czy też  
z otrzymywaniem fenolu i metakrylanu metylu (rysunek 4a). W metodzie tej można 
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wykorzystać produkt uboczny: cyjanowodór i aceton. Natomiast rysunek 4c obrazuje 
wykorzystanie chlorowodoru, który jest produktem ubocznym w produkcji chlorku winylu  
z etylenu. Integrując syntezę chlorku winylu i acetylenu wykorzystuje się go jako substrat  
w reakcji z acetylenem ewentualnie jako reagent w procesie oksychlorowania przy produkcji 
chlorku winylu metodą zbilansowanego chlorowania i oksychlorowania etylenu. 

Zasada najlepszego wykorzystania energii obejmuje zagadnienia: 
– odzyskiwania ciepła, 
– przeciwprądu i współprądu cieplnego, 
– wielokrotnego wykorzystania ciepła, 
– oszczędzania energii: czynności jednostkowe wykonywane w temperaturze bliskiej 

otoczenia, stosowanie aparatów o odpowiednich wymiarach, stosowanie grawitacyjnego 
ruchu materiałów, wykonywanie tylko prac niezbędnych. 
Jedną z metod odzyskiwania ciepła jest wykorzystanie ciepła reakcji egzotermicznych. 

Ciepło produktów reakcji może być wykorzystane do wstępnego ogrzewania surowców jak 
również do produkcji pary w kotłach utylizatorach. Wykorzystuje się również ciepło frakcji 
odbieranych z kolumn rektyfikacyjnych. W instalacji DRW odsolona ropa tłoczona przez 
wymienniki ciepła 5 i 5a ogrzewana jest ciepłem frakcji odprowadzanych z wieży 
atmosferycznej 2 i próżniowej 3, a w ostatnim wymienniku 5a ropa pobiera ciepło  
od pozostałości z wieży próżniowej (rysunek 5). 

 

 
 

Rys. 5. Schemat instalacji DRW: 1 – wieża wstępna, 2 – wieża atmosferyczna, 3 – wieża próżniowa, 4 – piece 
flaszkowe, 5 – wymienniki ciepła, 6 – próżniowe odbieralniki frakcji, 7 – zbiorniki, 8 – chłodnice wodne 

skrzyniowe, 9 – oddzielacz, 10 – skraplacz barometryczny, 11 – inżektor parowy [2] 
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 Wykorzystanie ciepła reakcji utlenienia do produkcji pary przedstawia rysunek 6.  

 
 

Rys. 6. Uproszczony schemat instalacji dwustopniowej do produkcji kwasu akrylowego z propylenu;  
1a – reaktor utleniania propylenu do akroleiny, 1b – reaktor utleniania akroleiny do kwasu akrylowego, 
 2 – wymiennik ciepła, 3 – układ: kocioł parowy – zbiornik pary i kondensatu, 4 – skruber, 5 – kolumna 

ekstrakcyjna, 6 – kolumna regeneracji ekstrahentu, 7 i 8 – kolumny rektyfikacyjne, 9 – chłodnica ;  
G – gaz wydmuchowy kierowany po oczyszczeniu do atmosfery  [2] 

 
Do reaktora 1a doprowadzamy mieszaninę: propylen, parę wodną, powietrze 

(temperatura 370–4000C, czas zetknięcia 1–2 s, katalizator Bi2O3 – MoO3). Mieszaninę  
z reaktora 1a kierujemy do reaktora 1b. Wprowadzona para wodna hamuje uboczne reakcje 
polimeryzacji (zmniejsza się intensywność osadzania koksu na katalizatorze) oraz umożliwia 
zwiększenie stężenia propylenu w mieszaninie (skład mieszaniny nie jest wybuchowy). 
Ciepło reakcji wytwarzane w reaktorach 1a i 1b wykorzystuje się do produkcji pary w kotłach 
3. Część propylenu utleniona tylko do akroleiny w reaktorze 1 uzupełnia się powietrzem  
i parą wodną i ponownie przesyła do reaktora 1b (uzupełniające utlenienie akroleiny).  
W reaktorze 1b proces utlenienia przebiega w temperaturze 250–3000C w czasie krótszego 
zetknięcia z katalizatorem (0,5–1,5 s) i w obecności katalizatora tlenku molibdenu i bizmutu z 
dodatkiem promotorów na przykład tlenek kobaltu. Z reaktora 1b gazy wprowadza się  
do skrubra 4 zraszanego wodą. Roztwór wodny kwasu akrylowego przesyła się do kolumny 
ekstrakcyjnej 5. Oprowadzany ekstrakt górą z kolumny 5 i rafinat (odprowadzany dołem) 
przesyła się do kolumny 6 i 7. Otrzymane pary ekstrahentu skrapla się w chłodnicy i powraca 
do kolumny 5. Surowy kwas akrylowy przesyła się do kolumny 8. Z dołu odbiera się gotowy 
kwas akrylowy (wydajność 80–85%). 

Proces ogrzewania i chłodzenia w wymiennikach może zachodzić na zasadzie 
przeciwprądu lub współprądu. Przy współprądzie zachodzi gwałtowne ogrzanie, ale 
wykorzystanie ciepła nie jest duże. W przeciwprądzie ogrzewanie następuje wolniej, różnica 
temperatur podczas ogrzewania jest prawie stała i wykorzystanie ciepła jest duże. 

Zasada wielokrotnego wykorzystania ciepła zachodzi w wielodziałowych aparatach 
wyparnych. Wyparki są to wymienniki ciepła służące do odparowania rozpuszczalnika  
z rozcieńczonych roztworów. Przeważnie pracują one w składzie baterii. Zatężanie roztworu 
NaOH prowadzi się w kaskadzie wyparek (rysunek 7). Do ogrzewania roztworu w pierwszej 
wyparce stosuje się parę wodną, natomiast w następnych wyparkach czynnikiem 
ogrzewającym jest para z wyparek poprzedzających.  
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Rys. 7. Trójdziałowa kaskada wyparek: 1, 2 i 3 – wyparki, 4 – skraplacz barometryczny, 5 – rura barometryczna,  

6 – garnki kondensacyjne [4] 

Zasadę oszczędzania energii cieplnej realizuje się poprzez wykonywanie prac tylko 
niezbędnych, na przykład rozdrabnianie surowca prowadzi się tylko do żądanych rozmiarów, 
a tam gdzie możliwe wykorzystuje się ruch materiałów w sposób grawitacyjny. Aparaty 
powinny być o odpowiednich rozmiarach, bowiem ilość ciepła wywiązywanego w reakcji 
egzotermicznej jest proporcjonalna do ilości substancji reagujących, czyli do objętości 
aparatu. Również ilość ciepła oddawanego do otoczenia jest proporcjonalna do powierzchni 
aparatu. 

Zasadę najlepszego wykorzystania energii można analizować za pomocą bilansu 
cieplnego. Bilans cieplny opiera się na zasadzie zachowania energii: ilość energii 
doprowadzonej do procesu ∑Qdopr jest równa ilości energii odprowadzonej ∑Qodpr 

∑Qdopr = ∑Qodpr 
Bilans cieplny sporządza się na podstawie bilansu materiałowego z uwzględnieniem : 
– ciepła niesionego przez substraty i produkty, 
– ciepła powstającego w reakcjach chemicznych, procesach (rozpuszczanie, topnienie, 

parowanie), 
– ciepła wniesionego przez substancje nie biorące w procesie bezpośredniego udziału na 

przykład ogrzewanie zewnętrzne, 
– straty ciepła do środowiska. 
Często przedstawiany jest w postaci strumieniowego wykresu Sankeya. 
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Rys. 8. Wykres strumieniowy bilansu cieplnego otrzymywania kwasu siarkowego (VI) [1] 
 

Zasada najlepszego wykorzystania aparatury 
W procesie technologicznym wykorzystanie aparatury powinno być możliwie najlepsze. 

Polega ono na zwiększeniu do maksimum wydajności produktu uzyskiwanego z jednostki 
objętości aparatu. Wpływ na wydajność ma również szybkość reakcji w aparacie, którą 
możemy zwiększyć, odbierając z aparatu mieszaninę zawierającą dużo substratów.  
Po oddzieleniu substratów od produktów, substraty zawraca się do aparatu (obieg kołowy).  
W miarę zbliżania się do stanu równowagi szybkość procesu maleje. Niekiedy opłacalne jest 
przerwanie procesu w momencie, gdy szybkość reakcji chemicznej jest jeszcze duża, a nie 
przereagowane substraty po oddzieleniu produktu można zawrócić do procesu. Umożliwia  
to utrzymanie rozpatrywanego układu w dużym oddaleniu od stanu równowagi i uzyskanie 
dużej szybkości reakcji. Przykładem może być synteza amoniaku z azotu i wodoru lub 
metanolu z tlenku węgla i wodoru. 

 

 
 
 

Rys. 9. Otrzymywanie NH3 w obiegu kołowym: 1 – konwertor, 2 – chłodnica wodna, 3 – seperator,  
4 – kompresor, 5 – filtr, 6 – chłodnica amoniakalna, 7 – seperator, 8 – reagenty świeże, 

9 – reagenty zawracane, 10 – odprowadzenie ciekłego NH3 [1] 

Często stosowanym rozwiązaniem są obiegi sprzężone. Wydzielone z mieszanin 
poreakcyjnych surowce pierwotne i półprodukty zawraca się do odpowiednich reaktorów  
w tej samej lub współpracującej instalacji (rysunek 4c). Wykorzystanie aparatury często 
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uzależnione jest od zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych i doboru parametru pracy przy 
których są najmniejsze opory podczas przenoszenia masy czy ciepła. Osiąga się to przez 
zwiększenie powierzchni zetknięcia oraz stopnia burzliwości ruchu w układzie (jeżeli opory 
decydują o szybkości procesu). Produkcyjność aparatu można zwiększyć, stosując selektywne 
katalizatory zwiększające szybkość reakcji głównej, a także prowadzenie procesu w jak 
najniższej temperaturze. Najlepsze wykorzystanie aparatury uzyskuje się przez prowadzenie 
procesów w sposób ciągły. Proces przebiega do momentu remontu aparatu lub regeneracji 
katalizatora.  
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonywania ćwiczeń 
1. Jaką rolę pełnią zasady technologiczne? 
2. Jakie rozróżniamy zasady technologiczne? 
3. Jak należy zinterpretować zasadę najlepszego wykorzystania surowców? 
4. Jak należy zinterpretować zasadę najlepszego wykorzystania energii? 
5. Jak należy sporządzić bilans materiałowy? 
6. Jakie elementy należy uwzględnić podczas sporządzania bilansu cieplnego? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Sporządź bilans materiałowy produkcji H2SO4, mając następujące dane: spalono 2 tony 
siarki o zawartości 90% S z wydajnością 100%, stopień przemiany SO2 w SO3 wynosi 0,8, 
absorpcja SO3 jest prowadzona w kwasie siarkowym(VI) o stężeniu 98% (m/m). Stężenie 
otrzymanego kwasu wynosi 100% (m/m). Pomijane są straty tlenków siarki w gazach 
odlotowych. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapisać równania reakcji, 
2) obliczyć masę czystej siarki, 
3) obliczyć masę SO2 i masę SO3 z uwzględnieniem stopnia przemiany, 
4) obliczyć masę wody konieczną do reakcji z SO3, 
5) obliczyć masę 98% H2SO4 potrzebną do absorpcji SO3, 
6) sporządzić bilans materiałowy. 
  

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.3.1). 
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Ćwiczenie 2 
Dokonaj analizy rozwiązań potwierdzających uwzględnienie zasad technologicznych na 

uproszczonym schemacie instalacji syntezy amoniaku – rysunek 10. [4] 

 
 

Rys. 10. Uproszczony schemat syntezy amoniaku: 1 – sprężarki, 2 – wymienniki ciepła, 3 – chłodnice, 
 4 – oddzielacze, 5 – reaktor syntezy NH3, 6 – kocioł utylizator, 7 – chłodnica ociekowa,  

8 – kolumna rozprężająca, 9 –kolumna absorpcyjna, 10 – kolumna destylacyjna. [4] 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) opisać zasady technologiczne, 
2) odczytać schemat uproszczony, 
3) rozpoznać na schemacie rozwiązania potwierdzające uwzględnienie zasad technologicznych, 
4) scharakteryzować rozpoznane zasady technologiczne. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.3.1), 
– uproszczony schemat syntezy amoniaku. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 
 

Tak Nie 

1) rozpoznać na schematach zasady technologiczne? □ □ 
2) scharakteryzować zasady technologiczne? □ □ 
3) wykonać obliczenia chemiczne? □ □ 
4) sporządzić bilans materiałowy? □ □ 
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4.4. Zasada najlepszego wykorzystania różnic potencjałów 
charakteryzujących oddalenie układu od stanu równowagi. 
Czynniki wpływające na wybór koncepcji technologicznej 

 
4.4.1. Materiał nauczania 
 

Zasada najlepszego wykorzystania różnic potencjałów określa konieczność 
prowadzenia procesów przy dużej sile napędowej, która jest różnicą potencjałów 
charakteryzująca oddalenie układu od stanu równowagi: różnica stężeń substancji, różnica 
temperatury, różnica ciśnienia. Przebieg procesów technologicznych zależny jest nie tylko od 
wartości siły napędowej, ale również od stałej szybkości reakcji. Stała szybkości reakcji jest 
charakterystyczna dla danej reakcji. Reakcje, o których potocznie mówimy, że przebiegają 
szybko, cechują się dużymi wartościami stałych szybkości. Stała szybkości danej reakcji 
rośnie wraz ze wzrostem temperatury, co objawia się wzrostem szybkości samego procesu. 
Reakcje chemiczne przebiegają z różną szybkością. Szybkość reakcji nie jest stała, nawet dla 
tej samej reakcji. Po pewnym czasie, podczas obserwacji układu, wydaje się, że reakcja dalej 
nie przebiega. Jeżeli reakcja zachodzi w obie strony jednocześnie, z taką samą prędkością  
to ustala się stan równowagi reakcji chemicznej. Szybkość reakcji chemicznej zależy nie tylko 
od stężenia substancji w układzie reakcyjnym. Duży wpływ wywiera też temperatura,  
w której przebiega reakcja. Podwyższenie temperatury substratów o 100C powoduje  
2–4 krotny wzrost szybkości reakcji. Zwiększenie ciśnienia w układach gazowych powoduje 
wzrost stężenia składników układu, a więc również przyśpiesza reakcję. Pozytywne działanie 
zwiększonego ciśnienia  jest zauważalne tylko w reakcjach przebiegających ze zmniejszeniem 
objętości produktów.      

Na szybkość reakcji ma wpływ również wielkość powierzchni reagentów, a w przypadku 
pewnych reakcji istotne znaczenie ma obecność nawet niewielkich ilości katalizatorów. 
Zwiększenie powierzchni kontaktu substratów można uzyskać przez: 
– rozdrabnianie, 
– rozpylanie, 
– stosowanie aparatów z odpowiednim wypełnieniem. 
Podczas przebiegu reakcji powierzchnia kontaktu reagentów przeważnie ulega stopniowemu 
zmniejszeniu. Dlatego bardzo istotne jest rozwinięcie powierzchni, czyli jej ciągłe 
odnawianie. Zasada najlepszego wykorzystania różnic potencjałów weryfikuje ustalenia 
wynikające z zasad: najlepszego wykorzystania surowców, energii i aparatury. 

Zasada umiaru technologicznego. W wielu procesach napotyka się działanie 
sprzecznych czynników, które zmuszają do zastosowania optymalnych parametrów. Zasady 
technologiczne należy więc stosować we wzajemnym powiązaniu, co umożliwia kompromis 
pomiędzy czynnikami sprzecznie działającymi na proces. Rozpuszczając gaz w cieczy, należy 
obniżyć temperaturę, aby ułatwić układowi oddalenie się od stanu równowagi, ale jeżeli 
rozpuszczaniu gazu towarzyszy reakcja chemiczna o dużym efekcie cieplnym, to zwiększenie 
powierzchni reagujących faz spowoduje ogrzewanie, a tym samym zmniejszy stopień 
absorpcji. Podczas suszenia bezprzeponowego za pomocą gorących gazów stosowanie 
przeciwprądu jest bardzo korzystne w przypadku suszenia materiałów nie ulegających 
rozkładowi w wysokiej temperaturze. Katalizatory stosuje się do zwiększenia szybkości 
procesów. Niekiedy wybiera się katalizator mniej korzystny, ale stosowny do możliwości 
skonstruowania odpowiedniego aparatu. 
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Wybraną koncepcję chemiczną poddaje się weryfikacji na podstawie przeprowadzonych 
laboratoryjnych badań i precyzuje się wstępną koncepcje technologiczną procesu 
produkcyjnego. Określa się liczbę, kolejność i rodzaj procesów podstawowych niezbędnych 
do prowadzenia produkcji.  

Na wybór koncepcji chemicznej i technologicznej procesu produkcyjnego mają wpływ 
czynniki: 
– wielkość produkcji, 
– termin uruchomienia produkcji, 
– rytmiczność dostaw surowców, 
– opracowanie lub zastosowanie własnego procesu technologicznego, 
– zintegrowanie realizowanego procesu z procesem już istniejącym w zakładzie, 
– wykorzystanie produktów ubocznych, 
– porównanie energochłonności i wskaźników ekonomicznych opracowanych koncepcji, 
porównanie koncepcji pod względem ekologicznym. 

W określonych produkcjach chemicznych dość często dany produkt można otrzymać  
z różnych surowców i w różnych rekcjach chemicznych. Na przykład fenol można otrzymać 
metodą kumenową. Chemizm tej reakcji obrazuje tabela 2, natomiast schemat ideowy 
rysunek 11. 
 
Tabela 2. Chemizm kumenowej metody produkcji fenolu [2] 
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Rys. 11. Schemat ideowy produkcji fenolu metoda kumenową (WNTK – wodorotlenek kumenu) [2] 

Procesy produkcji fenolu z chlorobenzenu zarówno przez bezpośrednie chlorowanie 
benzenu, jak i metodą Raschiga są nieekonomiczne i utraciły zdecydowanie znaczenie na 
rzecz metody kumenowej. Jeden z surowców chlor należy do bardzo drogich, a produktem 
ubocznym jest bardzo tani, bezużyteczny chlorek sodu. 
 
4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonywania ćwiczeń 
1. O czym mówi zasada wykorzystania różnic potencjałów? 
2. O czym mówi zasada umiaru technologicznego? 
3. Jakie czynniki wpływają na wybór koncepcji technologicznej? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Sporządź uproszczony projekt procesowy produkcji kwasu siarkowego(VI). 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
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Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) ustalić surowce do produkcji kwasu siarkowego(VI), 
2) ustalić chemiczne koncepcje produkcji kwasu siarkowego(VI) , 
3) scharakteryzować właściwości reagentów, 
4) obliczyć ilości surowców głównych i pomocniczych niezbędnych teoretycznie do 

otrzymania określonych ilości produktów, 
5) określić optymalne parametry koncepcji danego procesu, 
6) dokonać wyboru koncepcji chemicznej z uwzględnieniem wpływu surowców i 

produktów na środowisko, 
7) ustalić wstępną koncepcję technologiczną procesu. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– Poradnik fizykochemiczny, 
– stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, 
– inne dostępne źródła informacji. 
 
Ćwiczenie 2 

Scharakteryzuj etapy opracowywania i sprawdzania koncepcji technologicznej dla 
produkcji fenolu metodą kumenową. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić etapy wstępnej koncepcji technologicznej, 
2) ustalić liczbę, kolejność i rodzaj procesów podstawowych do produkcji fenolu metodą 

kumenową, 
3) określić etapy sprawdzania wstępnej koncepcji technologicznej, uwzględniając zasady 

technologiczne, 
4) ocenić koncepcję technologiczną pod kątem ochrony środowiska. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– Kalendarz chemiczny, 
– Poradnik fizykochemiczny, 
– inne dostępne źródła informacji. 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 
 

Tak Nie 

1) opisać zasady umiaru technologicznego i wykorzystania różnic potencjałów 
charakteryzujących oddalenie układu od stanu równowagi? 

□ □ 

2) ustalić rodzaj i kolejność procesów podstawowych niezbędnych do 
prowadzenia procesu produkcyjnego? 

□ □ 

3) sporządzić uproszczony projekt procesowy? □ □ 
4) scharakteryzować etapy opracowania i sprawdzania koncepcji 

technologicznej dla określonej koncepcji chemicznej? 
□ □ 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ     
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA       
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań dotyczących koncepcji procesów wytwarzania półproduktów  

  i produktów przemysłu chemicznego. Są to zadania wielokrotnego wyboru i tylko jedna   
  odpowiedź jest prawidłowa. 

5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi. Prawidłową odpowiedź   
 zaznacz X. W przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem,  
 a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcje z wykonania zadania. 
7. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż jego rozwiązanie 

na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
8. Na rozwiązanie test masz 45 minut. 

                                                                                                                      Powodzenia 
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ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH         
 
1. Całkowite poniesione wydatki finansowe przez przedsiębiorstwo na wytworzenie 

jednostkowej ilości produktu w określonym procesie technologicznym to: 
a)  koszt własny produktu, 
b)  koszt produkcji, 
c)  zdolność przerobowa, 
d) zdolność produkcyjna. 
 

2. Strumień objętości opisuje wzór: 
a) Qv = ρ ∙ uśr ∙ S, 
b) Qv = uśr ∙ S, 
c) Qv= ρ ∙ S, 
d) Qv = uśr / S. 
 

3. Podczas termicznego rozkładu CaCO3 otrzymano 42 kg CaO. Teoretycznie można 
otrzymać 56 kg CaO. Wydajność reakcji wynosi: 

a) 50%, 
b) 40%, 
c) 75%,  
d) 90%. 
 

4. Na koszt własny produktu składają się następujące koszty: 
a) surowców, paliw, amortyzacji i nakładów inwestycyjnych, 
b) energii i remontów aparatury, 
c) magazynowanie i transport surowców, 
d) wymienione koszty w punkcie a), b) i c). 

 
5. Prowadzenie procesu w sposób ciągły umożliwia: 

a) stałe doprowadzenie surowca do aparatu, 
b) stałe odbieranie produktu z aparatu, 
c) wyeliminowanie przerw koniecznych na załadowanie surowca, wyładunek produktu  

i czyszczenie aparatu, 
d) wszystkie elementy wymienione w punkcie a), b) i c). 
 

6. Chemiczna koncepcja procesu obejmuje: 
a) wybór surowców, wybór reakcji chemicznej i przemiany fizycznej, 
b) wybór surowców, 
c) wybór surowców i wybór reakcji, 
d) wybór reakcji chemicznej, 
 

7. Fenol można otrzymać metodą kumenową i z chlorobenzenu. Za najlepszą uznawana jest 
metoda kumenowa, bo: 
a) otrzymuje się fenol, 
b) brak produktów odpadowych, 
c) powstaje NaCl, 
d) otrzymuje się fenol i aceton bez produktów ubocznych. 
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8. Zasada najlepszego wykorzystania energii zastosowana jest w procesie: 
a) destylacji ropy naftowej, 
b) produkcji sody, 
c) produkcji chlorobenzenu metodą okresową, 
d) w produkcji aniliny. 
 

9. Zastosowanie przeciwprądu cieplnego do przepływu strumieni materiałowych umożliwia: 
a) ogrzanie płynu w wymienniku ciepła do temperatury wyższej, niż przy zastosowaniu 

współprądu i efektywne odzyskanie energii, 
b) ogrzanie płynu w wymienniku ciepła do temperatury niższej, niż przy zastosowaniu  

współprądu, 
c) utrzymanie stałej temperatury, 
d) gwałtowne ogrzewanie. 
 

10. Zasada najlepszego wykorzystania aparatury stosowana jest w produkcji: 
a) sody, 
b) saletry amonowej, 
c) superfosfatu, 
d) amoniaku z azotu i wodoru. 
 

11. Bilans materiałowy oparty jest na zasadzie: 
a) zachowania energii, 
b) zachowania materii, 
c) najlepszego wykorzystania aparatów, 
d) umiaru technologicznego. 
 

12. Regeneracja amoniaku w produkcji sody metodą Solvaya jest przykładem zastosowania: 
a) najlepszego wykorzystania energii, 
b) najlepszego wykorzystania aparatury, 
c) umiaru technologicznego, 
d) najlepszego wykorzystania surowców. 
 

13. Sporządzanie bilansu cieplnego oparte jest na zasadzie: 
a) zachowania energii, 
b) zachowania masy, 
c) umiaru technologicznego, 
d) najlepszego wykorzystania surowców. 

 
14. Wielokrotne wykorzystanie ciepła zachodzi w procesie: 

a) produkcji chlorku winylu, 
b) produkcji sody, 
c) zatężania roztworu NaOH w kaskadzie wyparek, 
d) produkcji kwasu akrylowego. 
 

15. Maksymalne oddalenie od stanu równowagi reakcji, czyli duża wartość siły napędowej 
wpływa: 
a) korzystnie na szybkość procesu, 
b) niekorzystnie wpływa na szybkość procesu, 
c) na utrzymanie stałej szybkości, 
d) na obniżenie szybkości procesu. 
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Informacja do zadań: 16, 17, 18, 19 i 20. 
Produkcję kwasu octowego przedstawia rysunek 12. 

 
Rys. 12. Schemat produkcji kwasu octowego metodą autokatalitycznego utleniania n – butanu.: 

1 – podgrzewacz pary, 2 – kolumnowy reaktor utleniania, 3 – zbiornik para-kondensat,  
4 – chłodnice wodne, 5 – separatory, 6 – kolumna rektyfikacyjna--- cyrkulujący n-butan [2] 

 
16. Aparat oznaczony cyfrą 3 służy do: 

a) produkcji pary, 
b) skraplania pary wodnej, 
c) ochładzania, 
d) rozdzielania mieszaniny. 
 

17. W aparacie oznaczonym cyfrą 2 zachodzi reakcja: 
a) endotermiczna, 
b) egzotermiczna, 
c) syntezy, 
d) redukcji butanu. 
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18. Jaka zasada technologiczna wykorzystywana jest w układzie aparatów oznaczonych 
cyframi 2, 3: 
a) najlepszego wykorzystania surowców, 
b) najlepszego wykorzystania energii, 
c) umiaru technologicznego, 
d) najlepszego wykorzystania aparatów. 
 

19. Na schemacie (rysunek 12) przerywaną linią zaznaczono powrót do reaktora: 
a) powietrza, 
b) roztworu NaOH, 
c) pary wodnej, 
d) wykroplonego n-butanu. 
 

20. W procesie produkcji kwasu octowego (rysunek 12) wykorzystuje się: 
a) zasadę umiaru technologicznego, 
b) zasadę najlepszego wykorzystania aparatów, 
c) zasadę najlepszego wykorzystania surowców, 
d) najlepszego wykorzystania różnic potencjałów. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko.......................................................................................... 
 
Opracowanie koncepcji procesów wytwarzania półproduktów i produktów 
przemysłu chemicznego  

 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź, wpisz brakujące części zdania lub wykonaj rysunek.
   

Nr 
zadania Odpowiedź Punkty 

1. a b c d  
2. a b c d  
3. a b c d  
4. a b c d  
5. a b c d  
6. a b c d  
7. a b c d  
8. a b c d  
9. a b c d  

10. a b c d  
11. a b c d  
12. a b c d  
13. a b c d  
14. a b c d  
15. a b c d  
16. a b c d  
17. a b c d  
18. a b c d  
19. a b c d  
20. a b c d  

Razem:  
 
 
 



 „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 

38 

6. LITERATURA 
         
1. Bortel E., Koneczny H.: Zarys technologii chemicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN,  
   Warszawa 1992 
2. Grzywa E., Molenda J.: Technologia podstawowych syntez organicznych. Tom 2. WNT, 
   Warszawa 2000 
3. Karpiński W.: Chemia fizyczna dla techników. WSiP, Warszawa 1994 
4. Molenda J.: Technologia chemiczna. WSiP, Warszawa 1997 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


