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TANTÁRGYI TEMATIKA 

ANYAGMÉRNÖK BSc 
Vegyipari-technológiai specializáció 

(Nappali/levelező) 
 

Tantárgy neve: Petrolkémiai technológiák Tantárgy neptun kódja: MAKKEM 234B (L) 
Tárgyfelelős intézet: Műszaki Anyagtudományi Kar 
Kémiai Intézet 
Tantárgyelem: specializáción kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Gál Tivadar c. egyetemi tanár, tanszékvezető 
Közreműködő oktató(k): – 
Javasolt félév: 5./ tavaszi Előfeltétel: Vegyipari műveletek GEVBT202B (L), 

Szerves kémia MAKKEM229B (L) 
Óraszám/hét: 2 óra előadás + 1 óra gyakorlat 
Óraszám /félév: 10 óra előadás + 5 óra 
gyakorlat 

Számonkérés módja: aláírás- kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali, levelező 
Tantárgy feladata és célja: 
A petrolkémiai technológia tárgya. A petrolkémiai technológia alapelvei, alapfogalmai.  
A petrolkémiai technológia fontosabb műveletei. Készülékek és üzemi berendezések. 
A kőolaj és a földgáz kémiai technológiája. A kőolaj feldolgozás és termékei. A kőolaj származékok 
felhasználása vegyipari nyersanyagként, a kőolajszármazékokból előállított szerves anyagok technológiája. 
A földgázból előállítható szerves vegyületek és technológiájuk. A szénhidrogén–elegy szétválasztási, 
finomítási módszerei. A fizikai és kémiai eljárások csoportosítása. Az un. finomítói és petrolkémiai eljárások 
csoportosítása. A finomítói eljárások ismertetése: krakkolás, hidrogénezés, izomerizáció, alkilezés, 
hidrokrakkolás, kokszolás. Motorhajtó anyagok előállítása. A petrolkémiai eljárások csoportosítása: a 
termikus– és katalitikus krakkolás, polimerizáció, oxidálás; aromás frakciók előállítása, kinyerése. 
Polimerizációs alapanyagok /monomerek/ előállítása. A termikus krakkolás elmélete. A gyakorlatban 
alkalmazott technológiák. Az olefingyártás, a folyamat modellezése és szimulációja, irányítása, 
optimalizálása. Korszerű folyamatirányítási módszerek. A folyamatos üzemelés követelményei és az 
üzemzavarok elhárítása. A nagyjavítások, karbantartások tervezése. Az alkalmazott katalizátorok 
tulajdonságai, viselkedése 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: BT1, BT7, BT11 
képesség: BK4, BK6, BK10 
attitűd: BA1, BA4, BA6, BA5 
autonómia és felelősség: BF2, BF9 
 
Tantárgy tematikus leírása: 

Hét Előadás/gyakorlat 
1 A petrolkémia tárgya. A petrolkémiai technológia alapelvei, 

alapfogalmai. A petrolkémiai technológia fontosabb műveletei. 
Készülékek és üzemi berendezések 

2 A kőolaj és a földgáz kémiai technológiája. A kőolaj feldolgozás és 
termékei. A kőolaj származékok felhasználása vegyipari 
nyersanyagként, a kőolajszármazékokból előállított szerves anyagok 
technológiája. 

3 Az olefinek és polimerek előállításának elméleti alapjai. Általános rész. 
Az alapanyagok csoportosítása, a belőlük előállítható termékszerkezet. 

4 A földgázból előállítható szerves vegyületek és technológiájuk. A 
szénhidrogén–elegy szétválasztási, finomítási módszerei. A fizikai és 
kémiai eljárások csoportosítása. Az un. finomítói és petrolkémiai 
eljárások csoportosítása. 

5 A finomítói eljárások ismertetése: krakkolás, hidrogénezés, 
izomerizáció, alkilezés, hidrokrakkolás, kokszolás. Motorhajtó 
anyagok előállítása. 1. ZH megírása 

6 Gyakorlati óra a MOL Petrolkémia üzemeiben. Az Olefin 2 és a PP4 
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üzemek technológiáinak részletesebb megismerése.  

7 A petrolkémiai eljárások csoportosítása: a termikus– és katalitikus 
krakkolás, polimerizáció, oxidálás; aromás frakciók előállítása, 
kinyerése. Polimerizációs alapanyagok /monomerek/ előállítása. A 
termikus krakkolás elmélete. 

8 Gyakorlati óra a MOL Petrolkémia üzemeiben. Az Olefin 1 és a HDPE 
1 technológiáinak megismerése.  

9 Korszerű folyamatirányítási módszerek. A folyamatos üzemelés 
követelményei és az üzemzavarok elhárítása. 2. ZH megírása. 

10 Az olefingyártás, a folyamat modellezése és szimulációja, irányítása, 
optimalizálása.  

11 A nagyjavítások, karbantartások tervezése. Az ellátási lánc 
menedzsmentje.  

12 Az eddig tanultak ismétlése. A vizsga követelményeinek részletes 
ismertetése. 

  
 

  
A levelező képzés előadásainak tematikája és anyaga követi a nappali képzés tananyagát. 
 

Félévközi számonkérés módja: 
- 2 db elméleti zárthelyi dolgozat megírása egyenként legalább elégséges eredménnyel. 

 
Kollokvium teljesítésének módja, értékelése6: Ötfokozatú értékelés 
Aláírás feltétele: 

- 2 db elméleti zárthelyi dolgozat megírása egyenként legalább elégséges eredménnyel. 
- Az előadások legalább 60 %-ának látogatása. 
- Részvétel a gyakorlatok legalább 80 %-án. 

Értékelés: a vizsgajegyet az elméleti ZH-k és a szóbeli vizsga eredményének átlaga adja. 
 
Kötelező irodalom: 
Ø TVK Olefingyár: Gyártástechnológiai utasítás 
Ø TVK LDPE: A kissűrűségű polietilén előállítása – a folyamat leírása 
Ø TVK HDPE: A nagysűrűségű polietilén előállítása – a folyamat leírása 
Ø TVK PP: A polipropilén-gyártás elmélete és gyakorlata 
Ø MOL RT: A katalitikus krakkolás elmélete és gyakorlata 
Ø E. K. Poels and D. S. Brands: Hydrotreating 
Ø Dalhousie University: Oil Refinery Processes 
Ø Kapcsolódó folyamatábrák, műszerezett csőkapcsolási rajzok  
Ø Gál Tivadar: Petrolkémiai technológiák – oktatási jegyzet 

 
Ajánlott irodalom: 
Ø Gál Tivadar: PhD-thesis 
Ø Gál Tivadar – Lakatos G. Béla: Krakkoló kemencék matematikai modellezése és számítógépes 

szimulációja. Magyar Kémikusok Lapja, 2004/9 
 

 


