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A 2017 év kiemelt beruházási feladata: 
 

VCM üzemi oxihidroklórozó reaktor tervezése, 
gyártása és telepítése 

 
 

Purzsa Tamás 
Chief General Engineer 
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A BorsodChem üzleti modellje 
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VCM gyártás egyszerűsített blokk diagramja 
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A BorsodChem 300kt/év kapacitású VCM üzeme 

VCM 

MR-202 B oxi reaktor 



MR-202B oxiklórozó reaktor 



MR-202B oxiklórozó reaktor keresztmetszeti rajza 
Építés :1998 
V= 199 m3  

Cyclon set 
A516 GR60 

Steam pipe coil: 
A106GRB 



A betáp gázáramok elosztása az MR-202B reaktorban  

Sparger and cup tray 
TP 304L number of 
cups 293 



Az MR-202B reaktor üzemeltetésével 
kapcsolatos gondok  

1. Ciklonok kirakódása, hőhasznosító csövek 

       külső felületének kirakódása 

 

RCA elemzés:  

• Névleges kapacitás szint feletti üzemelés 

• Magas hőmérsékleten történő üzemelés 

• Szerves anyag a betáp sósavgázban 

• Kirakódás kémiai elemzése 
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 MR-202B ciklonok belső 
 javítási munkái 

Az MR-202B reaktor ciklonok tisztítása 



Az MR-202B reaktor üzemeltetésével kapcsolatos gondok  

2.   Hőhasznosító csővezeték rendszer alsó 

      180º-os íveinek kopása 

 

RCA elemzés:  

• A falvastagság csökkenést belső kopás okozza 

• A külső íven kavitáció lép fel, különösen 

    a csőszakasz kilépéshez közeli íveiben 

    (gőz fázist 3% alá kell csökkenteni) 

• A külső ívekben a két fázis miatt erózió lép fel 

    (gőz fázist 11% fölé kell növelni) 

4x 
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MR-202B reaktor hőhasznosító csövek 
180º-os íveinek kopása 
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11 db ív cseréje                                                Csőköteg állapota   
 
 

    Ívek cseréje 

MR-202B reaktor hőhasznosító csőrendszere 



Az MR-202B reaktor üzemeltetésével kapcsolatos gondok  

3.  Fúvókák és kelyhek kopása eróziója 
 
RCA elemzés:  
• Anyagminőség kiválasztása 
    - (CS – SS – Hastelloy) 
• Tervezési filozófia 
    - impulzusmomentum kiegyenlítése 
    - fúvókák kelyhekben 
    - fúvókák kelyheken kívül 
    - fúvókák és kelyhek egytengelyűségének a biztosítása 
 
                    Javítás minden leálláskor jelentős költség. 



A fúvókák és kelyhek javítása 



Az MR-202B reaktor üzemeltetésével kapcsolatos gondok  

4. Reaktor köpeny korróziója, katalizátor kirakódás 

 

RCA elemzés:  

• Hidegpont, nem megfelelő külső fűtés, kondenzáció 

    (szigetelés, fűtés) 

• Holt terekben katalizátor kirakódás, korrózió. 

    (fölösleges csonkok megszüntetése, 

     holt terek minimalizálása) 

 



Az MR-202B reaktor felújítási lehetőségei 

Folyamatos felújítás:  

• Ciklonok cseréje 

• Fúvókák cseréje, kelyhek felújítása 

• 180º-os ívek cseréje 

• Hőhasznosító csövek cseréjének vizsgálata 

 

 

                                Komplett reaktor csere 



Az új „A” OHCl reaktor tervezése és letelepítése 

Tervezési alapelvek:  

1. Betáp anyagáramok (HCl, O2, C2H4) megfelelő elosztása, 

erózió csökkentése 

2. Hőhasznosító csőfelület növelés  2 x 3  helyett  2 x 2  ciklon 

3. Optimális gőz folyadék arány a hőhasznosító csövekben  

4. Import sósavgáz szerves anyag mentesítése 



„A” OHCl reaktor betáp gázelosztó rendszere 

• Betáp anyagáramok 
impulzusmomentumainak 
kiegyenlítése 

 
• Csövek – kelyhek 

egytengelyűsége 
 
• Anyagminőség 
    (CS; SS; HC) 
 
• Könnyű szerelhetőség, 

karbantartás után eredeti 
állapot visszaállítása 

 
• Egyenletes gázeloszlás 



„A” OHCl reaktor ciklon és hőhasznosító 
csőrendszer elrendezés 

• 2 x 3  ciklon helyett  2 x 2  ciklon 
• Ciklonok tisztíthatósága 
• Ciklon láb hossz 
• Hőhasznosító felület növelés 



„A” OHCl reaktor letelepítése 

Telepítési szempontok: 

 

• Üzemelő reaktor helyére 

• Üzemen kívüli reaktor 

helyére 

• Egy vagy két darabban 

• Telepítés működő üzem 

közben 

• Meglévő berendezések 

felhasználása 

• Korlátolt emelési 

lehetőségek 



„A” OHCl reaktor tervezése és letelepítése 

Kockázatok minimalizálása: 

• Részletes ütemterv 

• Rendszeres egyeztetés 

• Precíz tervezés 

• Gyártásközi ellenőrzés 

• Részletes emelési terv 

• Kivitelező kiválasztása 

• Biztonsági rendszer 

     felújítása 
 



„A” OHCl reaktor telepítése projekt tanulságai 

• Üzemeltetéssel kapcsolatos hibák RCA elemzése 

• Legkorszerűbb tervezési filozófia megvalósítása 

• Üzemeltetési tapasztalatok figyelembe vétele 

• Telepítési hely kiválasztása 

• Karbantartási szempontok 

     figyelembe vétele 

• Kapacitás bővítési lehetőségek 

• Karbantartás célja az újszerű 

     állapot visszaállítása 



Köszönöm a figyelmet! 
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