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Innehållsförteckning

Lärarkommentar

Förord
Med titeln "Från raff till rengöring" vill vi anspela på petrokemins stora möjligheter att
bygga oändligt många olika molekyler med råolja som råvara. Materialet handlar om
petrokemin på Sveriges västkust. Förutom petrokemikomplexet i Stenungsund tar vi
även upp raffinaderiverksamhet som i Sverige bedrivs i Göteborg, Lysekil och
Nynäshamn.
Syfte
Syftet med materialet är att elever (och även lärare) ska:
• upptäcka petrokemins betydelse i vardagen.
• få inblick i den petrokemiska industrin i Sverige;
− förstå några kemiska processer,
− uppfatta den enorma storleken på anläggningarna,
− förstå industrins villkor, t ex omhändertagande av biprodukter, rening av
produkter, metoder att maximera utbytet, mm.
Varför petrokemi?
Vi tycker det är viktigt att tala om petrokemi i skolan eftersom vår vardag är fylld med
produkter som har sitt ursprung i råolja. Övningen "Livet utan olja…" kan användas
för att eleverna ska upptäcka sin petrokemiska omgivning. Omslagsbilden (som finns
på CD:n) ger exempel på vad vi idag använder oljan till.
Många människor tänker kanske på sopberg av plast när de hör ordet petrokemi.
Därför kan det vara viktigt att diskutera hur vi idag använder oljan. Endast 4% av
världens råolja används för plasttillverkning medan 86% bränns direkt för värme- och
kraftproduktion. Denna aspekt tas upp i övningen "Bränna eller bygga…".
Vi tycker även att det är vikigt att belysa principerna för oljans förvandling i den
petrokemiska industrin. Inte alla elever har klart för sig att man först krackar de långa
kolvätekedjorna i råoljan till korta, omättade föreningar som sedan används för att
syntetisera tusentals olika molekyler. En sammanfattning av de reaktioner som sker i
Stenungsund finns i avsnittet Petrokemi på västkusten.
Varför industriell kemi?
Det är värdefullt att ge elever inblick i kemisk industri av flera skäl:
• För kemiundervisningens del är det intressant att belysa hur man tar hand om
biprodukter, hur olika delar av en anläggning är beroende av flöden från andra
delar, hur man ökar utbytet med katalysatorer, mm1.
• Ur ett samhällsperspektiv finns det mycket att diskutera. Många tycker säkert att
kemisk industri är ful att se på och orden "kemi" och "kemikalie" ger inte alltid
positiva associationer. Samtidigt kan samma människor säkert inte tänka sig att
avvara särskilt många av de produkter som har sitt ursprung i petrokemin.
• Det finns även anledning att diskutera varför man placerat merparten av den
petrokemiska industrin på västkusten. Valet av Stenungsund när man skulle
bygga Sveriges petrokemikomplex kan lätt förklaras med en snabb titt på kartan.
1

Se artikeln Industriell kemi är inte som labkemi.
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Goda hamnmöjligheter för import och export, närhet till Europa, gott om vatten för
kylning av processerna, bra landkommunikationer är några viktiga faktorer2.
Kursplanen högstadiet
Industriell kemi tas sällan upp i grundskolan. Ofta kopplas undervisningen om kolets
kemi till födoämnen. Men kolkemin kan lika gärna få ett meningsfullt sammanhang
genom exempel på vardagsmaterial som har sitt ursprung i oljan. Vi tycker därför att
det finns anledning att översiktligt behandla industriell kemi i allmänhet och petrokemi
i synnerhet. Materialet kan användas för att helt eller delvis uppfylla följande mål i
kursplan 2000 för grundskolan:
Mål att sträva mot.
Skolan skall i sin undervisning i kemi beträffande natur och människa sträva efter att eleven …
- utvecklar kunskap om grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska produkter av
betydelse för vardagslivet,
- utvecklar kunskap om omvandlingar vid kemiska reaktioner,
- utvecklar kunskap om atomens byggnad och kemisk bindning som förklaringsmodell för
kemiska processer,
- utvecklar förståelse av materiens oförstörbarhet, omvandlingar, kretslopp och spridning,
beträffande den naturvetenskapliga verksamheten sträva efter att eleven …
- utvecklar kunskap om hur kemins experimenterade har påverkat våra materiella livsvillkor och
vår kulturs världsbild,
beträffande kunskapens användning sträva efter att eleven …
utvecklar förmåga att använda kemiska kunskaper samt etiska och estetiska argument i
diskussioner om konsekvenser av kemins samhälleliga tillämpningar.

-

Ämnets karaktär och uppbyggnad
…Grundläggande är begrepp som materiens uppbyggnad och egenskaper, kemiska reaktioner,
kretslopp och transport. Förståelse av materiens struktur och egenskaper utgår från elementär
kunskap om atomens byggnad och kemisk bindning. Centralt för tolkningen av kemiska reaktioner
är att massan bevaras, men att atomära beståndsdelar vid reaktionen arrangeras till nya kemiska
föreningar samtidigt som energi omsätts….
…Kunskaper i kemi är en viktig förutsättning för det moderna samhällets produktion, miljöarbete
och hälsovård. Hit hör kunskaper om naturliga och industriella processer, om framställningen av
olika material och deras användning samt hur återanvändning och återvinning används för att
organisera resurshushållningen. I grundskolan utvecklas kunskaper i kemi för att kunna förstå,
argumentera och ta ställning i frågor som rör t.ex. industriprocesser, produkter, produktanvändning,
energiutnyttjande eller för att föreslå åtgärder i frågor som rör miljö och hälsa.
…Industriella processer ger många produkter som väsentligt förbättrat människans livsvillkor.
Samma processer ger också ofta biprodukter som behöver tas hand om på ett miljömedvetet sätt…

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret
Eleven skall beträffande natur och människa
- ha kunskap om några grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt-tekniska produkter,
Eleven skall beträffande den naturvetenskapliga verksamheten
- kunna med hjälp av exempel belysa hur kemins upptäckter har påverkat vår kultur och
världsbild,
Eleven skall beträffande kunskapens användning
- kunna använda såväl kemiska kunskaper som estetiska och etiska argument i frågor om
resursanvändning, föroreningar och kretslopp,
- kunna med hjälp av exempel belysa hur kemisk kunskap har använts för att förbättra våra
levnadsvillkor samt hur denna kunskap har missbrukats,
- kunna föra kritiskt-konstruktiva diskussioner om resursanvändning i privatlivet och i samhället.
2

Se filmsekvensen "Petrokemi i Stenungsund".
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Kursplanen gymnasiet
Materialet kan användas för att helt eller delvis uppfylla flera mål uppställda för både
A- och B-kursen. Materialet handlar verkligen om "moderna material samt deras
egenskaper och förekomst….i industri och vardagsliv". Det tar upp flera industriella
tillämpningar av grundläggande begrepp (se Kemisk guide). Här följer utdrag ur
kursplan 2000 för gymnasiet:
Ämnets syfte:
…"Utbildningen i ämnet kemi syftar till fördjupad förståelse av kemiska processer och kunskap om
kemins skiftande tillämpningar och betydelse inom vardagsliv, industri, medicin och livsmiljö."…

Mål att sträva mot. Undervisningen i kemi skall sträva efter att eleverna:
…"utvecklar förståelse av sambandet mellan struktur, egenskaper och funktion hos kemiska
ämnen samt varför kemiska reaktioner sker,"…
…"utvecklar sin förmåga att analysera och värdera kemins roll i samhället."

Ämnets karaktär och uppbyggnad
…"Kemiämnet behandlar egenskaper, struktur och funktion hos kemiska ämnen samt vad som
sker vid kemiska reaktioner."…

Mål att uppnå för Kemi A:
…"kunna beskriva hur modeller för olika typer av kemisk bindning bygger på atomernas
elektronstruktur och kunna relatera ämnets egenskaper till bindningens typ och styrka samt till
ämnets uppbyggnad,"…
…"ha kännedom om några grundämnen, kemiska föreningar och moderna material samt deras
egenskaper, förekomst, kretslopp och betydelse såväl geokemiskt som i industri och vardagsliv,"…
…"kunna använda begreppen oxidation och reduktion och beskriva tillämpningar i industriella och
vardagliga sammanhang,"…

Mål att uppnå för Kemi B:
…"ha kunskap om faktorer som påverkar en reaktions hastighet samt kunna diskutera och
kvantitativt behandla kemisk jämvikt,"…
…"ha breddat sina kunskaper om olika organiska ämnesklasser, deras egenskaper, struktur och
reaktivitet samt kunna diskutera principerna för några enkla organiska reaktionsmekanismer,"…
…"ha fördjupat sina kunskaper inom några av kemins aktuella tillämpningsområden."

Målgrupp
Materialet är avsett att användas av kemilärare och
elever som komplement till den ordinarie kemiboken.
Materialet innehåller texter med olika svårighetsgrad;
Hög, Hög/Gym, Gym och Lär. Svårighetsnivån finns
markerad på varje sida. Förslag på hur materialet kan
användas i undervisningen finns under rubriken "Att
använda materialet".
Orientering i texten
Innehållsförteckningen ger en överblick över materialets
uppläggning. I början av varje kapitel i industribeskrivningen finns en mer detaljerad innehållsförteckning över högstadie-, gymnasie-, fördjupningsoch laborationsdelarna med anknytning till den aktuella
industrin.
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Aktuell rubrik
Nivåmarkering
Hög / Gym / Lär

Markering för
ökad svårighet

Aktuellt avsnitt

Figur 1 Så är sidorna markerade
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I "Kemisk guide" (på CD:n) är innehållet istället ordnat efter industriella processer
eller kemiska begrepp, med hänvisningar till olika delar av materialet. Det finns även
ett index med sidhänvisningar till allt textmaterial. På CD:n kan man göra
fritextsökningar i hela materialet.
För att lättare avgöra textens svårighetsnivå är sidorna markerade som i Figur 1. På
varje sida markeras även aktuellt kapitel längst ner och aktuellt avsnitt längst upp.
CD-ROM-skivan
På den medföljande CD:n ligger allt textmaterial i pdf-format. Materialet är uppdelat i
korta delar, så att elever och lärare kan skriva ut de texter man är intresserad av.
CD:n innehåller även videofilmer (se Att använda materialet) och enskilda bilder (t ex
omslagsbilden).
Webben
Hela materialet (utom svaren på frågorna) finns att ladda ner från KRC:s hemsida,
www.krc.su.se. Här finns även länktips till webben med anknytning till projektet.
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Att använda materialet

Att använda materialet
För att underlätta för dig att använda materialet följer här en beskrivning av
materialets uppbyggnad, hur man skaffar sig en överblick samt förslag på hur man
kan komma igång att använda materialet i undervisningen.
Innehåll och uppbyggnad
Materialet består av fem delar;
Introduktion till petrokemin

Industribeskrivningar

Fördjupning

Laborationer

Filmer.

De första två delarna är tryckta i detta häfte, medan fördjupningsdelen,
laborationerna och filmmaterialet finns på den medföljande CD-ROM-skivan.
Fördjupnings- och laborationsdelen går även att beställa i tryckt form från KRC3. Hela
materialet finns på CD:n och på KRC:s hemsida.
c För att introducera petrokemin finns följande material:
- Om petrokemin i vår vardag. Två olika elevuppgifter med lärarkommentarer.
"Ett liv utan olja…" ger exempel på hur petrokemiska produkter ersatt gamla
material. "Bränna eller bygga…" tar upp frågeställningen vad vi ska använda
oljan till.
- Introduktionsartiklarna. Som en hjälp att komma in i materialet och locka till
vidare läsning finns ett antal kortare artiklar som presenterar några produkter
med ursprung i Stenungsund. Artiklarna är tänkta att användas som
intresseväckare med direkta hänvisningar in i materialet. Artikeln "Industriell
kemi är inte som labkemi" rekommenderas som en introduktion.
- Stenungsundsindustrierna. En kortare text som ger en överblick över
västkustens petrokemi - raffinaderierna, krackern och de fyra petrokemiföretagen i Stenungsund. Texten belyser hur beroende företagen är av
varandra.
d Industribeskrivningarna finns i två olika svårighetsnivåer - för högstadiet
respektive gymnasiet. I princip beskriver högstadietexten VAD som görs, medan
gymnasietexten beskriver HUR det görs och kortfattat förklarar kemin vid
processen. Vissa gymnasietexter kan säkert användas av intresserade
högstadieelever och är märkta Hög/Gym. Det finns även frågor till högstadierespektive gymnasietexterna. Kortfattade svar, som stöd för läraren, finns i
fördjupningsdelen. De sex verksamheter som beskrivs är:
- oljeraffinering hos Preem i Göteborg,
- krackning till eten, propen, mm hos Borealis,
- polyetentillverkning hos Borealis,
- PVC-tillverkning hos Hydro Polymers,

3

Se KRC:s hemsida www.krc.su.se
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- etenoxidtillverkning och tillverkning av ytkemiska produkter hos Akzo Surface
Chemistry och
- oxosyntes (reaktioner mellan kolmonoxid, eten och vätgas) hos Neste Oxo.
e Fördjupning. Texter med varierande svårighetsnivå - alltifrån högstadiet till
fördjupning för läraren - som mer utförligt beskriver vissa processer eller
produkter. I två avsnitt beskrivs motströmsprincipen och destillation - något som
inte angår något enskilt företag utan är allmängiltiga för all kemisk industri. I
industribeskrivningarna hänvisas återkommande till fördjupningstexterna. Till
vissa texter finns även elevfrågor. En innehållsförteckning för fördjupningsdelen
återfinns på sid 4.
f Laborationer. De flesta industriella processer är omöjliga att utföra i ett vanlig
lab. Laborationerna och uppgifterna har valts så att de anknyter antingen till
några av de processer eller produkter som beskrivs i materialet.
g Filmer. För att eleverna ska ha möjlighet att se hur anläggningarna ser ut i
verkligheten finns videosekvenser på CD-ROM-skivan. Videosekvenserna har
följande titlar:
- Raffinering av råolja
- Petrokemi i Stenungsund
- Krackern - hjärtat i Stenungsund
- Polyetentillverkning
- PVC-tillverkning
- Av etenoxid kan man göra mycket
- Att förlänga kolkedjor med kolmonoxid
Att skaffa sig överblick
Vi föreslår att du tittar på följande material:
• Innehållsförteckningarna i början av varje kapitel (blå sidor), samt förteckningen
över fördjupningsdelen ger en överblick över materialets omfattning.
• Texten "Petrokemi på västkusten" ger en kort sammanfattning av de industrier
som beskrivs i materialet. En schematisk bild beskriver även flödet mellan
industrierna.
• Videosekvensen "Petrokemi i Stenungsund" ger en överblick över industrikomplexet i Stenungsund.
• De övriga videosekvenserna beskriver kortfattat de processer som sker vid varje
enskilt företag, liksom högstadietexterna i början av varje kapitel.
• En skumläsning av "Frågor & Svar" ger en uppfattning om vilken typ av frågor
materialet ger svar på.
Komma igång med eleverna
Här följer några förslag på hur man kan använda materialet för att introducera ett
arbetsområde om petrokemi. Förslagen är samlade under fyra teman.
•

PETROKEMIN I VARDAGEN
a. Övningen "Ett liv utan olja…" handlar om alla produkter i vår vardag som
kommer från olja.
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b. Efter en kortare introduktion om vad petrokemi är för något, kan eleverna
ställa frågor om sånt de vill veta mer om. Eventuellt behöver läraren hjälpa till
att gruppera frågorna. Utgå sedan från elevernas frågor och låt dem söka
svaren.
c. Sorteringsövning. Ta med ett stort antal petrokemiska produkter in i klassrummet. Exempel på produkter finns på omslagsbilden, samt i lärarkommentarerna till uppgiften "Ett liv utan olja". Lägg gärna till några produkter som inte
har sitt ursprung i olja. Beroende på elevernas förkunskaper kan man be
eleverna sortera efter olika svåra kriterier.
d. Spåra ursprunget. Utgå från någon/några petrokemiska produkter och ge
eleverna i uppgift att ta reda på hur dessa kommit till. Övningen kan även
utvidgas till att beskriva produktens framtid som avfall (vilket dock inte tas upp
i detta material).
e. Tecknad serie. Eleverna ges i uppgift att rita en tecknad serie som beskriver
hur en molekyl i råoljan förvandlas på sin väg från oljekällan till någon
petrokemisk produkt. Alternativt kan olika grupper få beskriva olika steg på
vägen. Efter att molekylen passerat raffinaderiet och krackern, kan man tänka
sig parallella serier som beskriver vad som händer hos de olika företagen i
Stenungsund.
•

UTGÅ FRÅN ARTIKLAR
f. Välj ut någon/några av introduktionsartiklarna. Låt eleverna läsa och diskutera
några begrepp/principer som berörs i artikeln.
g. Låt eleverna välja någon/några artiklar. Därefter kan de fördjupa sig i något av
företagen enligt de läsanvisningar som finns i slutet av varje artikel.

•

•

INDUSTRIKEMI
h. Utgå från artikeln "Industriell kemi är inte som labkemi". Låt eleverna välja
någon industribeskrivning och leta efter exempel på de principer som nämns i
artikeln (t ex återföring av oreagerad råvara, omhändertagande av biprodukter,
rening av produkter, osv.).
i.

Utgå från något kemiskt begrepp eller kemisk process som beskrivs i "Kemisk
guide" och låt eleverna jämföra exempel på liknande processer i olika
anläggningar.

j.

En stor del av frågorna har industriell karaktär, eftersom syftet med materialet
är att ge eleverna möjlighet att följa industrikemiska processer. Vissa frågor
kan användas som utgångspunkt för fördjupning i materialet.

PROBLEMBASERAT ARBETSSÄTT
k. Utgå från följande scenario: Sverige har inte någon petrokemisk industri. Flera
företag uppvaktar den svenska regeringen om att få bygga en sådan. Flera
kommuner i Sverige nämns som lämpliga kandidater, bl a din kommun. Dela
in eleverna i olika grupper som skall bevaka sina intressen, t ex:
- Rikspolitiker, som prioriterar sysselsättning, infrastruktur, nationalekonomi,
mm.

Förord
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-

Lokalpolitiker, som prioriterar arbetstillfällen, skatteintäkter till kommunen,
den lokala opinionen (och möjligheten att bli omvald).
- Industrin, som prioriterar lönsamhet, transporter, arbetskraft. De måste
kunna beskriva sin verksamhet för "medelsvensson", men även ge
hållbara argument till de som kan mer kemi.
- Miljöförvaltningen i kommunen har anlitat en konsult från en mycket kritisk
miljöorganisation. Konsulten synar den information som industrin lämnar
ut in i minsta detalj. Kritiken låter inte vänta på sig…
- Positiv allmänhet. En aktiv arbetslös person i kommunen ser sin chans till
nya jobb i kommunen och startar en aktionsgrupp som arbetar för att
skapa en positiv opinion till industrietableringen i kommunen.
- Negativ allmänhet. Någon i kommunen (t ex fiskare, orienteringsklubbens
ordförande eller hotellägare med pensionat intill det tilltänkta markområdet) ser sin verksamhet bli förstörd av den tilltänkta etableringen
driver därför med alla medel en kampanj för att motverka denna.
Materialet kan användas som underlag för samtliga grupper för att hitta argument
för/emot en sådan etablering när det gäller industrirelaterade frågor.
Som alternativ till rollspel föreslår vi en värderingsövning där eleverna får ta
ställning till olika scenarier som läraren beskriver utifrån ovanstående problembeskrivning.
•

MILJÖASPEKTER
l. Utgå från uppgiften "Bränna eller bygga". Diskutera med eleverna hur vi bäst
bör använda oljan.
m. Ge eleverna i uppgift att skriva en artikel, ex.vis med någon av följande
rubriker:
- Mer plast i samhället - om materialet med de oöverträffade egenskaperna!
- Back to nature - om hur mycket bättre det var förr...
- Inget LEGO utan plast - om hur plasten gjorde min barndom lycklig/
olycklig…
- Om det moderna samhällets varbölder - soptippar som inte bryts ner…
n. För att jämföra den totala miljöpåverkan av olika produkter måste man studera
miljöbelastningen vid framställningen, användningen och sophanteringen. I
detta material behandlas endast framställningsledet. Exempel på frågeställningar som kan tas upp är:
- Vad ska vi göra av all PVC som nu måste återvinnas? Vägbeläggning?
Parkbänkar?
- Är det bättre att använda en plastmugg än en pappersmugg4?

4

Se uppgift 5 i materialet "Plattform" från PIR. Se referenslistan.
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Om petrokemin i vår vardag
Lärarkommentar

Vi tänker inte alltid på hur beroende vi är av oljan. Oljeprodukter är inte bara
energikälla för el- och värmeproduktion, drivmedel i våra bilar eller smörjmedel. Oljan
används även för tillverkning av tvättmedel, lim, läkemedel, förpackningar och en
lång rad andra vardagsprodukter. Produkter som har olja som bas kan även ingå
som tillsatser där de fyller viktiga funktioner.
Uppgifter
För att öka medvetenheten om petrokemin i vardagen föreslår vi två uppgifter som
kan göras i helklass eller gruppvis. Uppgifterna handlar om att
•
•

identifiera produkter som har sitt ursprung i oljan. (Ett liv utan olja…)
diskutera vad vi ska använda oljan till. Ska oljan eldas direkt eller ska vi först
bygga nya molekyler av den innan de ev. förbränns? (Bränna eller bygga…)

Till varje uppgift finns lärarkommentarer.
Grundläggande begrepp
För att undvika missförstånd är det ofta bra att definiera några grundläggande
begrepp, t ex:
• Petroleum. Ordet betyder bokstavligen bergolja (på latin petra=berg/sten och
oleum=olja), och betecknar både den gasformiga, flytande och fasta delen av den
kolväteblandning som finns i berggrunden. Ofta använder man orden naturgas för
gaserna, råolja för den flytande delen och bitumen för den trögflytande eller fasta
delen av bergoljan.
• Råolja. I materialet används ordet råolja genomgående för att beteckna sådan
olja man pumpar upp ur berggrunden. Den innehåller lösta gaser och små
mängder löst bitumen, som bildar egna fraktioner efter raffineringen. Det är också
viktigt att påpeka att råolja aldrig får förväxlas med vegetabiliska oljor i mat etc.
Sådana oljor är "nyttiga" - petroleumolja är mycket ohälsosam.
• Petrokemiska produkter kan sägas vara "produkter som har råolja som bas".
Således är t ex plast, bensin, tvättmedel och asfalt exempel på petrokemiska
produkter, medan matolja, såpa och papper inte är det.
• Kolväten. Petroleum består av en blandning av tusentals föreningar - mest
kolväten av olika mättnadsgrad och struktur. Exempel på petroleumprodukter och
beteckningar för olika grupper av kolväten finns i tabellen - tänkt som ett litet
uppslagsverk.
alifatisk
alkaner
alkener
alkylatbensin
alkyner
aromater
asfaltener

motsatsen till cyklisk. Cykliska kolväten innehåller molekyler som bildar ringar.
mättade kolväten
kolväten som innehåller en dubbelbindning
syntetiskt framställd bensin, helt fri från aromater och svavelföreningar
kolväten som innehåller en trippelbindning
cykliska kolväten med stabil struktur, trots formell omättnad.
mycket stora och komplexa molekyler i råolja. Halten asfaltener ökar i samband
med krackning. Bitumen består till stor del av asfaltener.

Om petrokemin i vår vardag
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bensin
gasolja
fotogen
förtunning

kerosen
lacknafta

nafta
naftener
olefiner
paraffiner
terpentin

thinner

bladning av kolväten (C4 - C10) med högt oktantal tack vare isomerisering,
reformering och oktanhöjande tillsatser.
kolvätefraktion (C14 - C23) från den fraktionerade destillationen. Gasoljan
destilleras ytterligare och ger både diesel och eldningsolja.
Komplex blandning av kolväten som fås genom fraktionerad destillation. Kokpunktsintervall 150 - 300 °C (C9 - C16). Lysfotogen hydreras för att minska
aromathalten vilket gör att fotogenet sotar mindre.
blandning av olika ämnen att användas för spädning och rengöring. Blandningen
innehåller aromatiska kolväten (t ex toluen, xylen), estrar (t ex etylacetat,
butylacetat) och alkoholer (t ex etanol, isopropanol).
Det finns även sk. penseltvätt, som innehåller en vattenlösning av tensider med
vilken man kan tvätta bort oljefärg från t ex penslar.
engelskt uttryck för flygfotogen
komplex blandning av kolväten som fås genom fraktionerad destillation. Det
finns olika typer av lacknafta med olika kokpunktsintervall och aromathalt. En
typisk lacknafta för spädning och tvättning av färg har kokpunktsintervall 150 200°C (C9 - C11) och en aromathalt på ca 20%. Det finns även lacknafta med
lägre aromathalt . Den kallas ofta alifatnafta.
Från den fraktionerade destillationen får man dels en vätskeformig fraktion nafta (C6 - C10) - samt en gasformig fraktion som, efter ytterligare destillation,
bildar lättnafta (C3 - C6). Både nafta och lättnafta används för att tillverka bensin.
cykliska mättade kolväten
annan beteckning för alkener - kolväten med en dubbelbindning.
annan beteckning för alkaner - mättade kolväten.
färglös till gul vätska. Olöslig i vatten. Utvinns genom destillation av barrträ.
(Terpentin är alltså ingen petroleumprodukt!) Beroende på ursprungsland,
5
träslag och framställningsmetod får man terpentin med olika sammansättning
(därav namnen balsamterpentin, fransk terpentin, sulfatterpentin, osv). Terpentin
6
består till 60% av α-pinen och 30% av β-pinen (C10H16 kokp. 156°C).
Målarterpentin är däremot en blandning av lacknafta (80%), aromatiska kolväten
7
(10%) och dipenten (10%) - där endast dipenten inte är en petroleumprodukt.
engelsk uttryck för förtunning. Se förtunning.

Tabell 1 Ordlista över raffinaderiprodukter

5

Se http://search.eb.com/bol/topic?eu=75816&sctn=1
Strukturen för α-pinen finns på CD:n. Läs först filen pinen_readme.txt som ligger i mappen bilder.
7
Se http://search.eb.com/bol/topic?eu=49463&sctn=1
6
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Uppgift: Ett liv utan olja…
Uppgift: Ett liv utan olja

Har du tänkt på hur mycket i din vardag som har sitt ursprung i olja? Världen skulle
se mycket annorlunda ut om vi tog bort alla sådana produkter. Kanske som i början
av 1900-talet…
Tänk efter…
• Se dig om i rummet där du sitter. Vad skulle bli kvar om allt som innehåller
petrokemiska produkter skulle tas bort? Skriv ner en lista på de du tar bort.
• Kommer du på andra petrokemiska produkter som inte finns i rummet?
• Petrokemiska produkter har ersatt många material som användes förr, eftersom
de nya materialen ofta är billigare, vackrare eller mer hållbara. Fundera över vilka
material som blivit ersatta.
Dessa petrokemiska produkter använder vi nu…

Vad använde man förr?

Lysfotogen i fotogenlampan
Alkydfärger när vi målar om huset
Plastfolie över maten så att den inte blir förstörd av
luften syre
Skosnören av polyester
Leksaksbil av plast
Superabsorbent i blöjor
Dragkedja av nylon
Huvudvärkstablett med acetylsalicylsyra

•
•

Kommer du på fler exempel än i tabellen ovan?
Medicin kan tillverkas på flera sätt. Man kan t ex rena fram den verksamma
substansen ur en växt eller tillverka den i ett laboratorium? Om du fick välja vilken framställningsmetod skulle du föredra? Motivera ditt svar.

Om petrokemin i vår vardag
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Lärarkommentarer: Ett liv utan olja…
Som stöd för diskussionerna kring hur livet skulle te sig utan olja föreslår vi:
• Omslagsbilden "Borealis solfjäder" (finns på CD:n) som visar ett urval av de
produkter som produceras med utgångspunkt från krackade kolväten.
• Förslag på svar i tabellen kan vara:
-

•

Förr användes kolväten från växtoljor eller djurfetter som bränsle till ljus och lyktor.
Till färg användes t ex linolja (se tabellen nedan)
Konservering av mat är, och har alltid varit, en mycket viktig kunskap. Exempel på
konserveringsmetoder är saltning, rökning, sötning, mm. För att skydda mot syreangrepp
konserverar man. Man kan även smälta ett paraffinlock i t ex syltburken. Plastfolie är dock inte
helt tät - se laboration.
- Förr användes skosnören och leksaker av naturmaterial - t ex läder och trä.
- Cellstoff används även i dagens blöjor, men användes tidigare utan superabsorbent. Innan
dess användes tygblöjor.
- Förr var endast metall tillräckligt hållbart att göra dragkedjor av.

Några exempel på petrokemiska produkter ges i följande tabell.
Produkter

Kommentarer

Bränslen

Bensin, diesel, flygfotogen, eldningsolja

Smörjmedel

Det finns både sk. mineraloljor (dvs destillat av råolja), syntetiska oljor (petrokemisk produkt, se fördjupningsavsnittet Smörjmedel) och vegetabiliska oljor
(pressade ur växtfrön - dvs inte någon petrokemisk produkt).

Asfalt

Blandningen av de allra längsta kolvätemolekylerna i råoljan kallas bitumen en trög-flytande eller fast, klibbig massa. Bitumen blandas med fyllmedel (t ex
sten) och kallas då asfalt.

Plast

De vanligaste plasterna härstammar från eten och propen, som tillverkas
genom krackning av längre kolväten (se kapitlet om Borealis kracker). Många
plaster, t ex polystyren, har speciella sidogrupper på polymerkedjorna.

Färger

De allra flesta färger innehåller petrokemiska produkter, även de vattenbaserade färgerna. Två undantag är linoljefärger och kalkfärger. I vattenbaserade färger har man med hjälp av tensider skapat en kolloidal lösning av
det petrokemiska bindemedlet. När vattnet avdunstar bildar bindemedlet en
heltäckande film.

Tvättmedel

Förr kokade man såpa, eller tvättade med vedaska. Idag ingår etenoxid som
en viktig råvara vid tillverkningen av många tensider.

Lim

Förr klistrade man med stärkelse, idag tillverkas tusentals petrokemiska
limprodukter, speciellt designade att fästa på vissa typer av underlag.

Sprängämnen

Ammoniumnitrat är ett mycket vanligt sprängämne där kopplingen till oljan inte
syns direkt - vätet i ammoniak har sitt ursprung i olja (se fördjupningsdelen
Syntesgastillverkning). TNT (TriNitroToluen) syntetiseras från krackad bensin,
via toluen.
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Medicin

•

•

Det finns i princip tre metoder att framställa läkemedel på.
1. Extraktion. Väldigt många mediciner har från början extraherats från någon
växt. Därefter har man lärt sig att syntetisera dess verksamma substans.
Fortfarande måste vi extrahera vissa läkemedel - t ex digoxin ur Digitalis,
som t ex finns i hjärtmedicinen Lanakrist. Ofta är extraherade mediciner
svåra att rena.
2. Syntes. De allra flesta läkemedel är idag syntetiserade ur kolväten med
korta kolkedjor, som naturligtvis härstammar från råolja. Ett exempel på ett
syntetiserat läkemedel är acetylsalicylsyra. Salicylsyra finns i salixväxter.
Tidigare användes avkok av salixväxternas bark. Idag syntetiserar vi
samma molekyl och förpackar i huvudvärkstabletter!
3. Biologisk syntes. Med hjälp av DNA-teknik kan vi idag förmå enskilda celler
att syntetisera proteiner som vi använder som läkemedel. Ett exempel på
detta är insulin som produceras av kolibakterier eller jästsvampar!

Några exempel på material som inte blivit ersatta av petrokemiska produkter:
Papper är fortfarande överlägset material att t ex skriva på.

Metaller har ofta egenskaper som gör att de inte kan ersättas av plast. T ex i

motorer, huskonstruktioner, mm.
Gelatin tillverkas fortfarande av svålen från grisar.

Det mesta vi äter innehåller fortfarande inga petrokemiska produkter, men

sötningsmedel är ett exempel på motsatsen.
Frågan om vilken medicin man helst skulle vilja använda kan leda till diskussioner
om "naturligt" och syntetiskt. Är en syntetiskt tillverkad molekyl mindre "naturlig"
är samma molekyl tillverkad av en cell? Det är lättare att skapa tillräcklig renhet
vid syntetisk framställning än genom extraktion ur celler. Se även tabellen ovan
om medicin.

Om petrokemin i vår vardag
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Uppgift: Bränna eller bygga…
Uppgift: Bränna eller bygga…

Idag används 86% av världsuppvärmning
transporter
produktionen av råolja, för uppvärmning, transporter och andra
övrigt
former av energiproduktion. Endast
4% används till plastproduktion,
medan 3% av råoljan blir andra
andra
petrokemiska
energi till
petrokemiska produkter. En del av
plast
produkter
industrin
plasten bränns när den förbrukats
och ger värme i någon sopförbränFigur 2 Så använder vi oljan idag.
ningsanläggning. Man skulle kunna
Källa: Plattform, PIR, blad 2
säga att 4% av oljan tillfälligt byggs
in i plastföremål som, när de är
förbrukade, förbränns - precis som övriga 86% av oljan. På de platser som inte har
sopförbränning bildar dock plasten sophögar som är svåra att bryta ner.
Frågan är vad vi ska använda oljan till - att bränna upp med en gång eller bygga nya
molekyler med innan vi eldar upp dem? Vad tycker du?
Förslag till diskussionsfrågor:
• Hur tror du vi kan minska användningen av olja? Vilka andra energikällor har vi
för uppvärmning, transporter och elproduktion?
• Många tycker att det är hemskt med alla plastsopor vi bränner. Tycker du att det
är värre att elda plast än att elda olja? Och är det värre att bränna gamla
plastpåsar som ligger i soporna än att köra bil? Diskutera för och emot.
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Lärarkommentar: Bränna eller bygga…
Några bakgrundsfakta för diskussionen:


Eftersom endast 7% av råoljan används till plast och andra petrokemiska
produkter ger de ett relativt litet bidrag till växthuseffekten vid förbränning.



Vid förbränning av t ex polyeten och polypropen bildas koldioxid och vatten. Vid
felaktig förbränning av PVC och andra halogeninnehållande plaster kan det dock
bildas dioxiner. Men koksalt i soporna kan också orsaka dioxinbildning (se
fördjupningsdelen PVC och miljön).



Plast innehåller inte bara polymerer, utan även tillsatser som stabilisatorer, färg,
fyllmedel, smörjmedel, mm. Vid förbränning av plastsopor bildas därför inte enbart
koldioxid och vatten. Tillsatsernas miljöpåverkan måste tas med i beräkningen. Å
andra sidan innehåller även bensin, diesel och eldningsolja olika tillsatser.



En intressant fråga är hur länge oljan räcker. Ingen vet - här är några
kvalificerade gissningar som gjorts:
1. Förbrukningen. Med dagens oljeförbrukning kommer våra kända oljereserver
ta slut om ca 50 år.
2. Nya oljefyndigheter. Vi kan hitta nya oljefyndigheter i framtiden. Ingen tror att
vi har hittat all olja på jorden. En uppskattning8 gör gällande att oljan räcker ca
100 år, en annan9 säger 245 (orimlig noggrannhet!) år.
3. Utvinningen. Man kan vara säker på att ju längre tiden går - desto mindre
oljefyndigheter kommer vi hitta, och desto dyrare blir det att utvinna oljan.
4. Priset. Ju dyrare oljan blir, desto viktigare blir satsningen på andra energikällor
och desto mindre blir oljeförbrukningen. Med detta resonemang kan man säga
att oljan aldrig kommer ta slut eftersom den blir så dyr att ingen vill betala för
att pumpa upp den.



Ett sätt att öka elevernas förståelse för vad som sker med molekylerna i den
petrokemiska industrin kan vara att låta dem arbeta med molekylmodeller. Då kan
de:
− illustrera vad som händer då t ex en oktanmolekyl i bensin förbränns.
− illustrera vad som händer när man krackar en oktanmolekyl. Blir de krackade
molekylerna mättade?
− illustrera polymerisation av t ex eten eller vinylklorid.

8
9

American Petroleum Institute www.api.org
Svenska Petroleuminstitutet www.spi.se
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Introduktionsartiklar
Följande artiklar är tänkta att användas för att väcka intresse och fungera som
"ingångar" i materialeta10. De flesta artiklarna är skrivna på ett enkelt sätt, medan
några kräver mer förkunskaper. Artiklarna är märkta Hög/Gym resp Gym och har
följande titlar:
Industriell kemi är inte som labkemi .................................................................................. 23
Helvetisk hetta i krackern…............................................................................................... 24
Superren kabelplast .......................................................................................................... 25
Läckra läckagefria förpackningar…................................................................................... 26
Här har storleken betydelse .............................................................................................. 27
Demokrati i en laxodling .................................................................................................... 28
Asfalt utan värme .............................................................................................................. 29
Piperazinmolekyl i Viagra .................................................................................................. 30
Konsten att göra rengöringsmedel .................................................................................... 31
TAED och EDTA i tvättmedel ............................................................................................ 32
Sockertensider på frammarsch ......................................................................................... 33
Propansyra som konserveringsmedel............................................................................... 34
Explosiv tillsats i dieselolja ................................................................................................ 35
Vad har du under dina fötter?............................................................................................ 36

10

Se även Att använda materialet, sid 9.
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Lyckas du bra i skollabbet? I Stenungsund ställs ännu högre krav…

Industriell kemi är inte som labkemi
Vad är det för skillnad
mellan kemin i skolsalen
och kemin på en industri?
Ja,
atomerna
är
ju
desamma - men ungefär
där slutar likheterna. Läs
vidare så får du blicka in i
en helt ny värld…
Tänk dig att du står på ett
skollab. Du har gjort en
syntes och ditt utbyte är
95%. Du är jättestolt! Om
syntesen gjordes med syror
och relativt harmlösa metallsalter spolar du förmodligen
ut resterna i vasken. Säkert
använder du rejält med
vatten. Har du gjort en
organisk syntes samlar du
lösningsmedel i rätt slaskflaska och är säker på att
någon annan (SAKAB) så
småningom tar hand om
destruktionen.
Tänk dig nu istället att du
jobbar i en kemisk industri
där du är driftsingenjör. Din
uppgift är att syntetisera
100 000 ton per år av en
produkt, med fabriken i
kontinuerlig drift. Då skulle
du få sparken med en gång
om du bara tog tillvara 95%
av dina råvaror - eftersom
5% (i det här fallet 5000
ton!) gick förlorade. Om
detta spill till råga på allt
hamnade i luften eller avloppet skulle din industri
dessutom bli polisanmäld
och stängas.
En promille är mycket!
Även om du skulle lyckas få
ett utbyte på 99,9% skulle
du behöva hitta på metoder
att ta hand om resterande
100 ton och göra något
nyttigt av det - kanske
använda det som bränsle.

Och du skulle själv behöva
rena ditt processvatten till
lagenliga nivåer innan det
gick ut i avloppsnätet.
Eftersom du vill ha ett
maximalt utbyte kan du inte
nöja dig med några jämvikter i systemet. Tvärtom
måste du hela tiden förskjuta jämvikter bl a genom
att ta bort din produkt från
systemet.
Eftersom de kemiska reaktionerna inte kan stoppas
hur som helst måste du ha
ett väl genomtänkt nödsystem, med en handlingsplan för alla tänkbara fel
som kan uppstå. Du måste
hela tiden kontrollera och
underhålla alla kopplingar,
kranar och ventiler för att
undvika utsläpp och olyckor.
Hela tiden måste datorerna
vaka över temperatur, tryck,
nivåer och en mängd andra
parametrar för att du som
driftsingenjör ska kunna följa
reaktionerna i fabriken.
Motströmsprincipen
Du måste också rena dina
produkter - ofta i flera steg.
Oreagerade råvaror leds
tillbaka i systemet för att
reagera igen, medan biprodukter måste tas om hand
antingen genom förbränning
eller genom nya reaktioner.
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Du kan inte slösa med
varken tvättvätskor eller
kylvatten. Ett kylvatten som
blivit ljummet kan ändå kyla
ett hetare flöde någon
annanstans i processen, för
att kanske till slut bli
överhettad vattenånga och
användas för att värma ett
flöde på ett tredje ställe. En
något förorenad tvättvätska
kan rena en ännu smutsigare produkt tidigare i
systemet, osv. Du måste
hela tiden tänka på motströmsprincipen!
I fabriken har du möjlighet
att utnyttja reaktioner som
sker vid helt andra tryck och
temperaturer än i ett laboratorium. Du kan använda
katalysatorer som ökar reaktionshastigheten
vid
de
flesta stora processer. Ofta
är katalysatorerna mycket
specifika.
Glöm inte lönsamheten!
Till sist måste du tänka på
ekonomin. Det måste finnas
någon som vill köpa dina
produkter till ett högre pris
än det kostat dig att tillverka
dem. Kanske kan någon
annan industri ha nytta av
de biprodukter som bildas i
fabriken. Då kan du tjäna
pengar även
på
dina
oönskade reaktioner…
LÄS MER


Materialet Från raff till
rengöring ger dig en chans
att förstå hur man har löst
ovanstående problem på
flera olika petrokemiska
industrier. Det är bara att
välja och vraka!

Introduktionsartiklar

Den petrokemiska skärselden finns hos Borealis i Stenungsund

Hög/Gym

Helvetisk hetta i krackern…
Det finns de som tror att
människan måste passera
skärselden för att komma
till himlen. Bara de allra
frommaste består provet,
och släpps in av Sankte
Per.
I oljekemins värld är
krackugnen
motsvarigheten
till
människans
skärseld. De kolatomer i
oljan som hamnar
i
leksaker,
tandbortsar,
flaskor eller golvmattor av
plast måste alla passera
den helvetiska hettan i
krackugnens rör, där de
spjälkas till mindre bitar.
Men de måste gå sönder
på rätt sätt - annars åker
de istället ut som koldioxid genom skorstenen…

Man tänker inte alltid på hur
mycket i vår omgivning som
har sitt ursprung i råolja. De
flesta vet att plast, bensin
och oljefärger är oljeprodukter - men visste du att
man även behöver olja för
att göra lim, medicin,
sprängämnen, tvättmedel,
nylonstrumpor, mm?
Sveriges petrokemiska centrum ligger i Stenungsund.
Hit fraktas varje år tusentals
ton nafta, butan, propan och
etan, som omvandlas till
väldigt många olika produkter.

Introduktionsartiklar

Krackern är hjärtat…
Råvarorna
till
krackern
består av kolvätemolekyler
av olika längd och form. De
går inte att använda till
industriernas
molekylbyggen, eftersom molekylerna
är för långa och har för
många väteatomer bundna
till sig.
Genom att i några tiondels
sekunder
utsätta
molekylerna för 800°C kan man
få dem att klyvas, så att de
blir
kortare
och
mer
omättade. Den viktigaste
molekylen som kommer ut
ur krackern är eten. Den
används för att göra t ex
polyetenplast hos Borealis,
PVC-plast
hos
Hydro,
tvättmedelsmolekyler
hos
Akzo eller propansyra hos
Neste.
Användbart kaos
I botten av en krackugn
finns ett stort antal brännare
som eldas med metan och
vätgas (som också bildas i
krackern). Råvarorna pumpas genom långa rör där de
utsätts för den intensiva
hettan. I rören klyvs molekylerna till mindre delar,
krockar med varandra, bildar
nya bindningar eller klyvs
igen.
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Vinna eller försvinna…
För att få så mycket eten
som
möjligt
vill
man
naturligtvis att molekylerna
ska spjälkas av i par om två
kolatomer. Naturligtvis blir
det inte alltid så. En del
kolatomer lossnar en och en
och bildar metan. Dessa
molekyler separerar man
genast bort och använder
som bränngas i krackugnen.
Metan reagerar då med syre
och bildar koldioxid och
vatten som försvinner upp
genom skorstenen. Dessa
kolatomer har ingen chans
att vara med i molekylbygget…
Vid krackning är man mest
intresserad av de molekyler
som går att bygga med. För
att separera myllret av
molekyler i gaserna från
krackern
krävs
många
destillationstorn - vilket är
typiskt för många kemiska
industrier. Den största delen
av anläggningen är ofta inte
till för tillverkningen, utan för
den svåra konsten att
separera de molekyler man
vill ha från dem man inte vill
ha…
FAKTA
Kemikalie: Eten och propen
Råvaror: Nafta, butan, propan, etan
Produkt: Byggstenar (eten och
propen) till alla andra företag i
Stenungsund.
Läs mer:
Krackning hos Borealis

Fördjupning om krackning hos

Borealis / Reaktionsmekanismer

I Stenungsund görs plast till kraftkablar…

Gym

Superren kabelplast
För hundra år sedan
byggde man maskinerna
intill
kraftkällan,
t ex
sågen nära vattenfallet.
Idag kan vi förflytta
elektrisk energi hundratals
mil genom kablar i luften,
havet eller marken. Men
för att det ska vara möjligt
måste kablarna isoleras.
Polyeten från Borealis i
Stenungsund är ett utmärkt isoleringsmaterial.
Men plasten måste vara
mycket ren - annars kan
det slå gnistor ur kabeln…
När
du
läser
ordet
kabelisolering tänker du
kanske på plasten runt
sladdarna hemma. Den
plasten är ofta gjord av
polyeten eller PVC. Om man
ska isolera tjocka kraftkablar
för tiotusentals volt duger
inte vilken plast som helst.
Då
bygger
man
upp
isoleringen i flera skikt som
figuren visar. Man använder
lågdensitetspolyeten, tillverkad speciellt för att användas till kraftkablar.
Ledande polyeten
Runt
en
strömförande
metalltråd bildas alltid ett
elektrisk fält. Om ledaren
endast består av en tråd blir
fältet regelbundet. I de flesta
kraftkablar använder man
flera tvinnade trådar för att
kabeln ska gå att böja och
lindas på rullar. Då blir det
elektriska fältet mer oregelbundet (se figur).
För att ojämnheterna i det
elektriska fältet inte ska
orsaka gnistor i isoleringen,
som kan leda till kabelbrand,

Koppar / Aluminium
Ledande, tvärbunden
polyeten
Isolerande, tvärbunden
polyeten
Tunt metallhölje, ofta bly
Hölje av polyeten
En kraftkabel i genomskärning.

Det elektriska fältet runt ledaren i en kabel. Till
vänster en tjock ledare och till höger flera
tunna ledare.

gör man plasten ledande
genom
att
blanda
in
kolpulver
i
plastskiktet
närmast metallen.
Extremt ren polyeten
Isoleringen
kring
en
strömförande kabel måste
innehålla opolära molekyler,
eftersom polära molekyler
skulle vibrera i fältet kring
kabeln. Polyeten är helt
opolärt och därför den bästa
plasten för kabelisolering.
Polyetenet
måste
vara
mycket rent. Även mikroskopiska orenheter kan leda
till elektriska genomslag.
Renhetskraven i polyetenfabriken är större än i en
operationssal! Det är bara
några få polyetentillverkare i
världen som klarar en sådan
renhet.
Tvärbunden polyeten
Alla strömförande kablar blir
varma av motståndet i
metalltråden. Eftersom vanlig polyeten smälter vid ca
110°C, måste man tillsätta
en peroxid som tvärbinder
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polymererna, så att plasten
tål temperaturer upp till
250°C. Metalltrådens tjocklek dimensioneras så att
denna
temperatur
inte
överskrids även om man får
kortslutning i några tiondels
sekunder.
Metall ger styrka och
täthet
I en kabel är det metallledaren som ger dragstyrkan. I undervattenskablar används även metall
som skydd mot vatten.
Antingen använder man aluminium eller bly, men bara
bly duger för kablar som ska
hålla länge. Havskablar
måste dessutom förstärkas
utvändigt med ståltråd för att
inte gå av om ett ankare
skulle fastna i dem.
Tack vare superren polyeten
kan vi alltså skicka energi
över långa avstånd. Därför
kan lampan lysa med energi
från något avlägset (?)
vattenkraftverk i Sverige.
FAKTA
Kemikalie: Tvärbunden
lågdensitetspolyeten.
Produkt: Isoleringsmaterial för
kablar
Läs mer:
Polymerisation av eten /
•
Högtrycksanläggningen
Fördjupning om polyeten•
tillverkning / Olika typer av
polyeten
ABB High Voltage Cables (0455
556 00) tillverkar högspänningskablar. Ring för information.

Introduktionsartiklar

Polyeten gör det möjligt att förvara mjölk i pappkartonger…

Hög/Gym

Läckra läckagefria förpackningar…
1952 revolutionerades förpackningsindustrin. Tidigare hade man varit
hänvisad till glasflaskor,
men då kom de första
plastklädda, tetraederformade
pappkartongerna
från Tetra Pak. Idag
produceras
varje
dag
miljontals förpackningar i
världen. Många av dem är
invändigt täckta med ett
tunt lager polyeten…
Många ämnen kan ordnas
på en skala från vattenlöslig
till fettlöslig. Kemister använder gärna orden polär och
opolär. Socker är vattenlösligt (polärt) medan stearin
är fettlösligt (opolärt). Opolära ämnen löser sig dåligt i
polära ämnen och tvärt om.
Vatten är polärt, och eftersom även fibrerna i papper
är polära, kan man inte
förvara drycker i pappkartonger - vattnet rinner
igenom. Men om man täcker
kartongens insida
med
något opolärt material blir
kar-tongen vattentät.
Tetra Pak använder lågdensitetspolyeten, en helt
opolär plast, som vätskebarriär. Men den är svår att
fästa på kartongen…
Lagom seg plast
När man tillverkar materialet
till ett mjölkpaket börjar man
med kartong på stora rullar.
Sedan läggs en tunn hinna
av polyeten på ytan, genom
att smält plast trycks ut
genom ett brett munstycke
och
pressas
fast
på
kartongen. Plasten måste
vara lagom seg. Den får inte

Introduktionsartiklar

tillräckligt rinnande för att
sjunka in i dessa ojämnheter.

vara så rinnande att den
delar sig och ger hål i
beläggningen.
Samtidigt
måste den snabbt rinna in i
kartongytans
ojämnheter.
För det går fort - dagens
maskiner klarar upp till 800
meter per minut!
Det finns flera sätt att göra
plasten lagom seg. Om man
höjer temperaturen rinner
plasten
lättare
genom
munstycket. Polyeten med
lagom många och lagom
långa
förgreningar
ger
segare material.
Problemet att fästa
När plasten väl har passerat
genom munstycket måste
den fästa på kartongen.
Eftersom träfibrer är polära,
måste polyetenet göras mer
polärt för att kunna fästa,
vilket till viss del sker
automatiskt. Vid de höga
temperaturer som används
vid beläggningen (ca 300°C)
oxideras delar av polymererna. Då bildas polära
grupper i plasten, som kan
binda sig till pappersfibrerna.
Andra sätt att skapa polära
grupper i plasten är att
spruta ozon på plasten
mellan
munstycket
och
kartongen, eller utsätta den
för elektriska urladdningar.
Men plasten fäster även
mekaniskt i pappersfibrernas ojämna yta. Därför är
det viktigt att plasten är
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Vattentät men inte gastät
Plasthinnan hindrar vätska
från att tränga ut, men den
är inte tillräckligt tät för att
hindra gas från att komma
in. Syre från luften kan
därför tränga in i t ex juiceoch vinförpackningar och
påverka smaken. För att
göra en gastät förpackning
använder man en tunn
aluminiumfolie som skyddar
innehållet mot oxidation.
Klipp sönder en mjölk- och
en juiceförpackning och
jämför!
Tetra Pak beställer polyeten
med exakt rätt egenskaper
från sina leverantörer. På
Borealis är man expert på
att
styra
de
kemiska
processerna så att molekylerna får precis den struktur som krävs - en ingenjörskonst på molekylnivå!
FAKTA
Kemikalie: Lågdensitetspolyeten.
Produkt: Tätskikt i
mjölkförpackningar mm.
Läs mer:
Polymerisation av eten /

Högtrycksanläggningen
Fördjupning om polyeten
tillverkning / Olika typer av
polyeten
Se även Tetra Paks hemsida
(www.tetrapak.com). På tel
08/679 20 00 kan man beställa
skolmaterialet Förpackat, så klart ett skolmaterial om förpackningar
för grundskolan.

I Stenungsund får uttrycket "skilja agnarna från vetet" ny mening…

Hög/Gym

Här har storleken betydelse
Tänk dig en fabrik som
producerar tonvis med
mikroskopiska plastkorn
av
PVC
varje
dag.
Plastkornen är så små att
pulvret mest liknar florsocker. Sådan PVC-plast
används för att göra t ex
våtrumstapeter
och
i
skyddshandskar.
Men
20% av de mikroskopiska
kornen är för stora, och
får absolut inte följa med
de mindre kornen ut ur
fabriken...
Hur
skulle
du
lösa
problemet? Fundera en
stund innan du läser vidare
om vad andra människor
kommit fram till …
Som man gjorde förr…
Hur var det nu man gjorde
på landet förr i tiden? När
man tröskat vetet och
vetekornen låg i en stor hög
blandade med agnarna. Jo,
man tog en spade och
kastade upp blandningen i
luften. De tunga vetekornen
föll ner med en gång, medan
de lätta agnarna drogs med
av vinden och ramlade ner
längre bort. Borde man inte
kunna utnyttja partiklarnas
olika vikt för att separera
stora mängder plastpulver
enligt samma princip?
Ytterligare en kraft
När man skilde agnarna från
vetet utnyttjade man två
krafter - tyngdkraften som

små korn ut

skovelhjul

extraluft in

blandning av stora
och små korn
stora korn ut

Vindsikt - modern lösning
på gammalt problem.
drog
nedåt
och
luftmotståndet som förde partiklarna med luftströmmen. Vid
PVC-fabriken använder man
en vindsikt. Där utnyttjar
man ytterligare en kraft centrifugalkraften.
PVC-kornen blåses in i
vindsikten underifrån. Med
hjälp av extraluft från sidan
och ett skovelhjul i toppen
skapas en kraftig rotation
inne i sikten. Då pressas de
största
partiklarna
mot
vindsiktens väggar. Dessa
partiklar
dras
ner
av
tyngdkraften och kommer ut
i ett särskilt rör. De små
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partiklarna följer istället med
luftströmmen ut i toppen av
vindsikten.
De största partiklarna mals i
en kvarn och får sedan
passera genom vindsikten
igen. Genom att reglera
matningen, luftflödet och
rotationshastigheten får man
den storlek på partiklarna
man vill ha.
Varför storleken spelar roll
Den finkorniga PVC-plasten
används till att göra tunna
beläggningar av PVC i t ex
golvmattor, tapeter, takfolie
och handskar. Om kornen är
för stora smälter de inte ut
ordentligt på ytan, utan ger
knottror och repor. Därför
ska inga partiklar vara större
än en tusendels millimeter.
Vilken tur att någon tänkt ut
en lösning på separationsproblemet före dig!

FAKTA
Kemikalie: Finkornig PVC
Produkt: Tunna beläggningar av
PVC, t ex tapeter, golv, handskar
Läs mer:
Polymerisation av vinylklorid /

PVC-fabriken
Fördjupning om PVC
tillverkning / Mer om PVC

Introduktionsartiklar

Kemikalier från Stenungsund skapar…

Hög/Gym

Demokrati i en laxodling
Tänk dig en laxodling med
tusentals laxar. Tänk dig
hur det ser ut i vattnet när
man matar dessa laxar.
Hur ska man hindra de
stora och starka laxarna
att roffa åt sig allt, medan
de små laxarna inte får
någonting? Akzo Nobel
har lösningen på problemet…
Ytan hos olika material
spelar en stor roll för deras
egenskaper. Ett exempel är
ytan på fiskfoder som är för
"fet" (opolär) för att vätas av
vattnet, vilket gör att fodret
flyter på vattenytan. Det är
ett problem vid laxodling
eftersom man vill att alla
fiskar i odlingen ska växa
och bli stora. När det är
matdags vinner annars de
största
och
starkaste

Introduktionsartiklar

de polära ändarna binder till
sig vatten. På så sätt väts
fiskfodret av vattnet och kan
sjunka ner till de mindre
fiskarna.

laxarna i kampen om maten
- medan de som behöver
maten mest får minst.
Fiskfodrets ytkemi
För att skapa en mer
demokratisk matfördelning
behandlar man därför maten
med
ytaktiva
ämnen.
Ytaktiva ämnen har både en
fettlöslig (opolär) och en
vattenlöslig (polär) ände. De
opolära ändarna löser sig i
den feta foderytan, medan
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Nästa gång du äter lax kan
du sända en tacksamhetens
tanke till Akzos kemister.
Kanske var det deras
tensider som gjorde det
möjligt för just din lax att
växa och bli stor…
FAKTA
Kemikaliefamilj: Tensider
Produkt: Fiskfoder som sjunker
lagom snabbt.
Läs mer:
• Fördjupning om Akzo Nobel /
Ytkemi
• Ytkemi hos Akzo Nobel /
Specialtensidfabriken

Hög/Gym

Tensider från Stenungsund gör det möjligt att lägga…

Asfalt utan värme
Alla har väl någon gång
sett svettiga vägarbetare
stå längst våra vägar i
sommarhettan. Under vägmaskinerna
ser
man
lågorna från gasolbrännarna slicka asfalten.
Idag är det möjligt att
belägga
vägar
UTAN
värme. Tack vare tensider
kan man göra en emulsion
av bitumen i vatten. När
vattnet avdunstat är vägen
klar att köra på. Ett bättre
sätt att bygga väg på!
De allra längsta och tyngsta
molekylerna i råoljan bildar
en kletig massa som kallas
bitumen. Redan 500 fKr
användes
bitumen
till
vägbyggen i Babylonien. Det
vi idag kallar asfalt är en
blandning av 5% bitumen,
90% stenmaterial och 5%
hålrum. Bitumen är alltså ett
mycket starkt bindemedel!
I ett asfaltsverk hettas
bitumen upp och blandas
med något stenmaterial.
Sedan måste asfaltmassan

hållas varm under transporten till vägbygget, och
hettas upp ytterligare vid
utläggningen så att vägvälten kan jämna ut den
halvsmälta massan.
Tensider gör jobbet
Det finns tre sätt att göra
bitumen mer lättflytande:
uppvärmning, upplösning i
något lösningsmedel, eller
emulgering i vatten. För att
kunna skapa en emulsion
krävs tensider, som ger de
mikroskopiska bitumendropparna en vattenlöslig yta.
Vid vägbeläggning med
emulgerad bitumen blandas
inte stenmaterialet med
emulsionen förrän i vägmaskinen. Det gäller att
välja rätt tensid till rätt
stenmaterial - eftersom man
vill att tensiden ska binda sig
till stenmaterial. Silikater i
stenar har en negativt
laddad yta. Därför använder
man positivt laddade tensider.

Emulsionen hårdnar
När vattnet försvinner bildar
de mikroskopiska bitumendropparna en sammanhängande film runt stenmaterialet. Det är en komplicerad process som man inte
känner till i detalj. Figuren
nedan visar en principskiss.
Ofta kan man köra på
emulsionsasfalten
redan
efter några timmar.
Babylonierna trodde säkert
inte att den kletiga massan
de använde 2500 år senare
kunde blandas med vatten.
Men de visste ju heller inget
om ytkemi…
FAKTA
Kemikaliefamilj: Tensider
Produkt: Emulgeringsmedel för att
skapa en emulsion av bitumen i
vatten.
Läs mer:
• Fördjupning om Akzo Nobel /
Ytkemi
• Ytkemi hos Akzo Nobel /
Specialtensidfabriken

Från emulsion till färdig körbana…
Mikroskopiska
bitumendroppar

1. Emulsion med ett
överskott av tensider.

Stenmaterial
med negativt
laddad yta.

2. Fria tensider binder
sig till stenmaterialet.

Källa: Bitumen emulsion - Technical bulletin, Akzo Nobel Asphalt
Applications, 08/743 40 00

3. Bitumendropparna,
med sina positivt
laddade tensider,
adsorberas på
stenmaterialet.
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Tensid med positivt
laddad ände.

4. Tensiderna förflyttar sig
till stenytan. Då klumpar
bitumendropparna ihop
sig till en sammanhängande film.

Introduktionsartiklar

I Stenungsund görs molekyler som kan användas i läkemedel…

Gym

Piperazinmolekyl i Viagra
Potensmedlet Viagra kom
ut
på
den
svenska
marknaden 1999 och blev
genast omdebatterat. I
Stenungsund
tillverkas
bl a piperazin - en molekyl
som ingår i den större
molekyl som är verksam i
Viagra. Men det var inte ett
erektionshöjande
medel
läkemedelsföretaget sökte
när man testade ämnet.
Som så ofta annars var
det slumpen som gjorde
att en bieffekt ledde till
nya upptäckter…
Vid utvecklingen av nya
läkemedel testar man ofta
olika substanser med känd
effekt
och
gör
små
förändringar i molekylen för
att öka effekten eller minska
biverkningarna. Det amerikanska läkemedelsföretaget
Pfizer gjorde under 80-talet
tester med en serie ämnen
som gör att musklerna i
blodkärlen slappnar av.
Substanserna var tänkta
mot kärlkramp, men hade
tyvärr ingen större effekt vid
tester
på
människor.
Däremot ville flera patienter
behålla testmedicinen eftersom den hade gett dem
bättre erektion - ett nytt
läkemedel hade upptäckts!
Ytterligare tester bekräftade
sedan att Sildenafil var det
hittills mest effektiva läkemedlet mot impotens.
Sildenafil i kroppen
Vid
sexuell
stimulans
slappnar blodkärlsmusklerna
i penis av (blodkärlen vidgas) så att blod kan
strömma dit och fylla svällkropparna - penis blir hård.
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I Viagra finns sildenafilmolekylen i
form av ett salt med citronsyra.
Piperazinmolekylen är svartmarkerad.

Kemin
bakom
denna
reaktion är att kväveoxid
frigörs
i
penis,
vilket
stimulerar produktion av ett
ämne (cGMP) som gör att
blodkärlsmusklerna slappnar
av. Men detta ämne bryts
hela tiden ner av ett enzym,
och erektionen avtar. Sildenafilmolekylen
i
Viagra
binder sig till detta enzym
och
förhindrar
nedbrytningen av cGMP - erektionen kvarstår.
Biverkningar
De enzymer som Sildenafil
binder sig till finns inte bara i
penis. De finns bl a i
cellerna i näthinnan, där
ljuset i ögat förvandlas till
elektriska
signaler
till
syncentrum i hjärnan. En
biverkan av Sildenafil är
därför rubbat färgseende.
Andra läkemedel
Piperazinföreningar
finns
inte bara i Sildenafil utan i
en rad olika typer av
läkemedel, t ex antibiotika
(mot bakterier), antihistaminer (mot allergiska reaktioner) och neuroleptika (mot
psykiska besvär).
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Molekylens egenskaper
Det är inte alltid forskarna
vet varför en viss molekyl
måste sitta på en viss plats
för att fungera. Ofta märker
man bara att en viss struktur
ger en viss effekt.
En egenskap hos piperazinmolekylen som kan ha
betydelse för dess funktion i
kroppen är dess laddning.
Tack vare att kväveatomer
kan ta upp vätejoner i
kroppen och bli positivt
laddade kan de binda sig till
laddade grupper i det
protein som läkemedlet ska
påverka.
Hos Akzo i Stenungsund
låter man piperazin reagera
med bl a citronsyra och bilda
piperazincitrat som används
som avmaskningsmedel för
husdjur, fjäderfä och svin.
Men den största mängden
piperazin säljs till läkemedelsföretag som bygger in
den i sina molekyler.
FAKTA
Kemikalie: Piperazin
Kemikaliefamilj: Etylenamin
Produkt: Sildenafil som finns i
impotensmedlet Viagra.
Läs mer:
• Ytkemi hos Akzo Nobel Etylenaminfabriken
• Pfizers hemsida www.pfizer.se
Källa:
• Läkemedelsverket, m fl.
www.mpa.se/mono/viagra.html

Gym

Ytkemiska experter balanserar blandningen bäst…

Konsten att göra rengöringsmedel
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Asfaltstänk
på
bilen,
fettfläckar på kläderna,
matrester på köksgolvet överallt
behövs
rengöringsmedel. Förr var
man hänvisad till lösningsmedel eller stark lut.
Idag använder vi så
effektiva tensider att rengöringsmedlen mest består av vatten!
Om man ska tillverka ett bra
rengöringsmedel
är
det
viktigt att veta vilken sorts
smuts som ska tas bort,
vilken yta smutsen sitter på,
vilken
tvättmetod
och
temperatur som används
samt om medlet får löddra
eller inte. Idag kan man
tillverka effektiva och miljövänliga
rengöringsmedel.
Med rätt blandning av
tensider, salter och hjälptensider kan vi idag späda ut
rengöringsmedlen med upp
till 99% vatten!
Olika tensider
Den viktigaste ingrediensen
i ett rengöringsmedel är
tensiden. Den löser upp
smutsen, lyfter bort den från
ytan och håller smutsen löst
i vattnet tills den sköljs bort.
Tensider är uppbyggda av
en
fettlöslig
och
en
vattenlöslig del. Beroende
på den vattenlösliga delen
delar man in tensider i olika
grupper - anjontensider
(negativt laddade), katjontensider (positivt laddade)
och nonjontensider (oladdade). När man utvecklar ett
rengöringsmedel utgår man
alltid från vilken typ av
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smuts som ska tas bort, och
väljer nonjontensid därefter.
Etenoxidkedjan
Den vattenlösliga änden av
en nonjontensid är uppbyggd av en kedja av flera
hopkopplade etenoxidmolekyler. Etenoxidtillverkning är
hjärtat i Akzos anläggning i
Stenungsund, där eten reagerar med små mängder
syre. Flera etenoxidmolekyler får sedan reagera med
fettlösliga ämnen. Då bildas
nonjontensider med olika
lång etenoxidkedja.
Hur lång vattenlöslig ände
man vill ha beror på vilken
typ av smuts som ska tas
bort. En kort etenoxidkedja
löser fet smuts lättare,
eftersom en lång vattenlöslig
etenoxidkedja hindrar den
fettlösliga svansen att tränga
in i fettet.
Fettsvansen
Längden på "fettsvansen"
beror på tvättmetoden. I en
biltvätt ska tensiden göra sitt
jobb snabbt, medan ett
maskintvättmedel för kläder
har längre tid på sig. Långa
fettsvansar behöver längre
tid på sig att tränga in i
fettet, därför använder man
korta kolvätekedjor i biltvättmedel. Figuren ovan visar
en fettalkohol med tio kolatomer som kopplats till en
kedja av fem etenoxidmolekyler.
Tillsatser
När man valt rätt tensid är
det dags att välja tillsatser.
Det kan vara tillsatser som
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gör hårt vattnet mjukt eller
något som ger rätt pH i
lösningen. Valet styrs av
vilka regler som gäller i det
land där rengöringsmedlet
ska användas.
Hjälptensider
Nonjontensider är inte helt
lätta att lösa i vatten. Hög
temperatur och hög salthalt
försämrar t ex vattenlösligheten. Om man skulle
blanda
nonjontensiderna
med tillsatser skulle tensiderna falla ut och bilda ett
skikt på vattenytan.
Hjälptensider gör att nonjontensiderna håller sig i
lösning. Det gäller att hitta
rätt kombination av tensider,
och rätt mängdförhållande
för att få den bästa
funktionen för blandningen.
När man väl hittat denna
blandning skriver man inte
gärna ut det exakta receptet
på förpackningen! En väl
balanserad blandning är
värd mycket…
FAKTA
Kemikalie: etoxylerad fettalkohol
Kemikaliefamilj: nonjontensid
Produkt: Rengöringsmedel
Läs mer:
• Akzo Nobel - Etenoxidfabriken
• Akzo Nobel - Emulgolfabriken
• Fördjupning om Akzo Nobel Ytkemi
• Akzo Nobel - Specialtensidfabriken
Källa: http://www.responseonline.
com /clea.htm

Introduktionsartiklar

I Stenungsund görs råvara till tvättmedelstillsatser…

Gym

TAED och EDTA i tvättmedel
Runtom i världen är TAED
och EDTA vanliga tillsatser
i
tvättmedel.
Molekylerna har en liknande uppbyggnad men
mycket olika egenskaper.
EDTA används för att
"avhärda" tvättvatten medan TAED aktiverar blekmedlet i tvättmedel.
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I ett tvättmedel behövs,
förutom tensider, olika tillsatser som förbättrar tensidernas verkan. Om vattnet
är "hårt" finns kalcium- och
magnesiumjoner i tvättvattnet. Jonerna kan binda
sig till tensiderna, förstöra
deras tvätteffekt och i värsta
fall bilda fällningar på
kläderna. EDTA i tvättmedlet
gör hårt vatten mjukt.
Vittvätt blir så småningom
gulfärgad av solljus och
luftens
syre.
Med
ett
oxidationsmedel
i
tvättmedlet oxideras de föreningar som ger upphov till
den gula färgen. Tyget blir
vitt igen. Men oxidationsmedlet får inte förstöra
tvättmedlet redan i förpackningen, utan reaktionen
måste ske i tvättmaskinen.
Därför tillsätter man TAED
som aktiverar oxidationsmedlet i vattenlösning vid en
viss temperatur.
Jonfångare
EDTA-molekylen är uppbyggd av etylendiamin och
fyra acetatjoner. En EDTAjon är lång och rörlig och
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TAED. Etylendiamin i mitten
bunden till fyra acetylgrupper.

lindar sig runt t ex en
kalciumjon, som då inte kan
förstöra tensidernas tvättverkan. I Sverige används
väldigt lite EDTA, eftersom
man inte vill att EDTA ska
binda tungmetaller och föra
ut dem med avloppsvattnet.
Däremot används EDTA
flitigt i många europeiska
länder.
Blekaktivering
TAED-molekylen är uppbyggd av etylendiamin och
fyra acetylgrupper. Tvättmedlet
kan
innehålla
blekmedel
(oxidationsmedel), t ex perborat. När man
värmer tvättvattnet bildas
väteperoxid av perboratet
och perättiksyra av TAED.
Båda dessa bleker tyget,
men samtidigt blir tyget
skörare.
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Blekmedel (överst) och de
blekande ämnen som bildas i
tvättvattnet.

I kulörtvättmedel tillsätter
man inte några blekmedel,
eftersom det förstör färgerna.
Akzo Nobel i Stenungsund
tillverkar inte några färdiga
tillsatser, men de gör en av
råvarorna - etylendiamin.
FAKTA
Kemikalie: EDTA (EtyleneDiamine-Tetra-Acetic acid) och
TAED (Tetra-Acetyl-EtylenDiamine)
Kemikaliefamilj: etylendiamin som
råvara
Produkt: Tillsatsmedel i tvättmedel
Läs mer:
• Akzo Nobel - Etylenaminfabriken
• Akzo Nobel - Etanolaminfabriken
• Introduktionsartikel - "Konsten att
göra ett rengöringsmedel"
• Boken "Kemin i samhället" om
tvättmedel (se referenslista)

Hög/Gym

I Stenungsund tillverkas den nya tidens tensider…

Sockertensider på frammarsch
Människan har alltid haft
ett behov av någon form
av tvättmedel. Fram till
1930-talet
var
man
hänvisad till lösningsmedel, lut, tvål eller såpa.
På 30-talet tillverkades de
första syntetiska tvättmedlen. Sedan dess har
utvecklingen gått snabbt
framåt. Idag tillverkar man
återigen
tensider
av
förnyelsebara
råvaror,
men med skräddarsydda
egenskaper. Sockertensider är ett sådant exempel…
Alla tvättmedel hamnar förr
eller senare i avloppet. En
tensid måste därför vara lätt
nedbrytbar. Om naturen
"känner igen" molekylerna
går det lätt. Då finns det
redan
ett
nedbrytningssystem.
En tensid består av en
vattenlöslig och en fettlöslig
del. Den vattenlösliga änden
är ofta en oljeprodukt. Hos
Akzo har man sedan 80talet prövat att bygga den
vattenlösliga änden med
glukos från växtriket. På
glukosmolekylen sitter OHgrupper som kan binda sig
till vatten, vilket gör den
vattenlöslig.
Den fettlösliga änden i
tensiden kan komma från
från växt- eller djurriket. På
så sätt tillverkas hela
molekylen av förnyelsebara
råvaror.
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Exempel på en sockertensid. Den vänstra delen (fettlöslig) består av en
fettalkohol med tio kolatomer, den högra delen (vattenlöslig) består av två
stycken glukosmolekyler.

Sockertensider är lätt nedbrytbara, mindre giftiga än
andra tensider, stabila vid
höga pH och tillverkas av
förnyelsebara råvaror.
Biltvätt med sockertensid
Man upptäckte snart att
sockertensider är mycket
lämpliga för tvätt av hårda
ytor i t ex biltvättar, mejerier,
bryggerier, mm.
Sockertensider för tyger
Textilindustrin
använder
också sockertensiderna. Vid
färgning av tyger behandlas
ofta tyget först i natriumhydroxidlösning
för
att
färgen ska fastna bättre.
Med sockertensider, som tål
den
basiska
miljön
i
lösningen, blir behandlingen
ännu effektivare.
Sockertensider för växter
Sockertensider passar i
olika typer av växtskyddsmedel, eftersom de lätt bryts
ner.
Alla växter omger sina blad
med ett vaxskikt som ger
bladet en vattenavvisande
yta. Om man sprutar vatten
på ett blad bildar vattnet
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runda droppar på ytan. Med
små mängder tensider väts
bladen bättre och växtskyddsmedlen kan snabbare
och effektivare tränga in i
växterna. Det leder till både
lägre dosering och bättre
skördar.
Nästa gång du sitter i
biltvätten är det möjligt att
det är sockertensider från
Akzo som gör jobbet!
FAKTA
Kemikalie: sockertensider
Kemikaliefamilj: fettalkoholer med
glukoskedjor på.
Produkt: Tensider med många olika
tillämpningsområden.
Läs mer:
• Ytkemi hos Akzo Nobel / Specialtensidfabriken / Sockertensidreaktorn
• Fördjupning om Akzo Nobel /
Ytkemi
• Introduktionsartikel - "Konsten att
göra ett rengöringsmedel"
Källa:
• http://www.responseonline.com/
archi/apgs.htm
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Kemikalier från Stenungsund är möglets värsta fiende…
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Propansyra som konserveringsmedel
70-80% av den spannmål
som skördas i Sverige
varje år används som
djurfoder. För att förhindra
angrepp av mögel- och
jästsvampar vid lagring
har man länge använt
myrsyra. Idag använder
man istället propansyra,
eftersom myrsyran inte är
tillräckligt
effektiv.
Propansyran
gör
att
vinterfodret
håller
sig
bättre och därigenom får
vi mer mjölk från korna!
Att lagra spannmål från
sommaren, så att man kan
utfodra djuren på vintern,
har mycket länge varit en
livsviktig kunskap.
Så fort man skördar på
åkern startar naturliga nedbrytningsprocesser.
Nedbrytningen av stärkelsen och
proteinerna i fodret minskar
näringsvärdet och kan även
leda till förgiftningar eftersom vissa svampar och
bakterier producerar eget
gift.
Membranbarriären
Varje cell omges av ett
cellmembran
som
är
uppbyggt av dubbla lager
"tensidmolekyler" med den
vattenvänliga änden utåt.
Membranets
inre
är
fettlösligt och bara fettlösliga
molekyler kan ta sig igenom
(se figur).
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Propansyran är relativt fettlöslig och
kan
därför
passera
genom
cellmembranet. På cellens insida
dissocierar molekylen och kan
därmed inte komma ut ur cellen.

Propansyramolekylen
är
hyfsat fettlöslig, men när
dess vätejon lossnar bildas
en vattenlöslig jon. Ju surare
omgivning
desto
mer
befinner sig propansyran i
sin fettlösliga form.
Förgiftning från insidan
I konserveringsmedel för
spannmål blandas propansyran med någon stark syra
(oftast myrsyra) för att skapa
en
starkt
sur
miljö.
Blandningen sprayas sedan
på spannmålet när det
transporteras in i silon.
Propansyran tränger då
igenom cellmembranet på
de mögel och svampceller
som följer med spannmålet.
Så fort propansyran kommer
in i cellen (där pH ligger runt
7) lossnar vätejonen och
propansyran
kan
inte
komma ut ur cellen. Mögeloch svampcellerna har nu
blivit sura på insidan, vilket
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gör att de dör, eftersom alla
proteiner i cellerna blir
förändrade i sur miljö.
Smakar gott
Nu tänker du kanske att det
inte kan vara bra för djuren
att äta syror. Men då har du
fel - du äter ju själv ofta
syrad mat, t ex inlagd gurka,
filmjölk och inlagd sill.
Djuren tycker faktiskt att den
syrade
spannmålen
är
godare än osyrad.
Vattenhalten avgör
Det är inte alltid man
behöver använda konserveringsmedel vid lagringen.
Om spannmålet är tillräckligt
torrt (ca 12-14% vatten) kan
det lagras som det är. Men
en regnig sommar innehåller
spannmålet kanske 20-30%
vatten, och då måste man
ha
konserveringsmedel.
Eftersom propansyran höjer
kvalitén på fodret använder
många bönder det även om
de inte måste.

FAKTA
Kemikalie: Propansyra
Kemikaliefamilj: Organiska syror
Produkt: Konserveringsmedel för
spannmål
Läs mer:
Oxosyntes hos Neste Oxo /
•
Syraanläggningen

Oktanol från Stenungsund säljs till dynamitfabrik som gör…

Hög/Gym

Explosiv tillsats i dieselolja
I en dieselmotor självantänder bränslet när det
komprimeras i cylindern.
Om dieseln inte antänds
tillräckligt bra måste man
tillsätta något ämne som
gör att det tänder lättare.
Hos en finsk sprängmedelstillverkare
förändrar man oktanol från
Neste till en explosionstillsats för diesel som
används i hela världen utom i Sverige…

på
cetantalet.
Därmed
tvingas raffinaderierna att
tillverka dieselolja som innehåller en större andel
kolväten med korta kolkedjor
(dvs flygfotogen), vilket ger
bättre
förbränning
och
därmed bättre miljö.
Oxo exporteras till en
dynamitfabrik i Finland. På
fabriken får oktanol reagera
med koncentrerad salpetersyra till nitrerad oktanol.
Reaktionen visas i figuren
nedan.

En dieseloljas tändvillighet
anges med det sk. cetantalet. Ju högre cetantal
desto
lättare
antänds
bränslet, vilket är bra för en
dieselmotor. Det finns två
olika sätt att höja cetantalet antingen tillsätter man något
explosivt ämne, eller så ger
man dieseloljan lägre kokpunkt. I Sverige har vi valt
det senare alternativet.

Små mängder i tanken
I takt med att miljökraven på
dieselbränslena har höjts
har mängden cetantalshöjande tillsatser i diesel
minskat. Ofta tillsätter man
ca 0,5‰ nitrerad oktanol i
dieseln, dock inte i Sverige.
Vissa svenska kunder, t ex
gruvindustrin, kräver ändå
att få nitrerad diesel till sina
stora amerikanska maskiner eftersom motorerna är
byggda för amerikanska
bränslen.

Varför dynamitfabrik?
I resten av världen löser
man ofta cetantalsproblemet
genom tillsatser av nitrerad
oktanol. Precis som i många
sprängmedel är det nitratgruppen som gör att molekylen reagerar. För att
tillverka sprängämnen krävs
kunskap, utrustning och rätt
råvaror. Oktanol från Neste

Sverige väljer egen väg
I Sverige har vi valt att införa
miljöklassning
även
på
diesel. Då ställs bl a krav på
låga svavel- och aromathalter, men även minimikrav

OH

oktanol

+

- H2O

HNO3
salpetersyra

Förändrad produktion
När ett raffinaderi ökar
produktionen av kolväten
med korta kolkedjor i
dieseln, får man samtidigt ut
mindre mängd flygbränsle. I
Sverige har miljöklassningen
av diesel därför lett till ökad
import av flygbränsle.
FAKTA
Kemikalie: 2-etyl-hexyl-nitrat
Kemikaliefamilj: Ester av organisk
alkohol och oorganisk syra
Produkt: Cetantalshöjare i
dieselolja
Läs mer:
Raffinering hos Preem /
•
Destillation
Fördjupning om raffinering /
•
Dieselolja
Oxosyntes ho Neste Oxo /
•
Oktanolanläggningen
Fördjupning om Neste Oxo /
•
Aldolkondensation

O NO2

nitrerad oktanol
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Molekylerna från Stenungsund kan man inte sopa under mattan…
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Vad har du under dina fötter?
I Ronneby i Blekinge
ligger en av världens
största
tillverkare
av
plastmattor för offentlig
miljö - Tarkett Sommer. De
tillverkar
plastgolv
av
polyvinylklorid från Stenungsund. Men PVC är ett
mycket styvt material.
Därför måste man blanda
in t ex DEHP - ett ämne
som gör plasten mjuk och
som tillverkas av Neste
Oxo. Så titta under dina
fötter - kanske går du
omkring på molekyler som
byggts i Stenungsunds
molekyl-fabriker…
Plast är ett mycket vanligt
golvmaterial, eftersom det är
slitstarkt, färglatt och lättstädat. Dessa egenskaper
hos plastgolvet får man
genom att bygga upp det i
flera skikt.
Plast i flera skikt
I figurerna nedan ser du
exempel på hur man bygger
upp ett plastgolv. Exemplet
till vänster har ett bottenskikt
av skummad PVC, som gör
golvet mjukt att gå på.
Sådana golv används oftast
i hemmiljö. PVC-plast kan
genomfärgas med olika
pigment, eller så trycker
man ett mönster i plasten,
som i figuren till höger.
Ovanpå trycket lägger man
ett skikt av ofärgad PVC.

tillverkas hos Neste. Mjukgörarmolekylerna lägger sig
mellan PVC-kedjorna och
gör att de kan glida mot
varandra. På så sätt får man
ett material som är tillräckligt
mjukt att användas till golv.

Ytskiktet består av en tunn,
hård och slitstark hinna av
polyuretan.
Olika kvalitet
PVC-skikten
i
figurerna
består inte av ren PVC. För
att ge plasten önskade
egenskaper blan-das den
enligt följande tabell:
Funktion

Ämne

vikt%

Bindemedel

PVC

Mjukgörare

DEHP

Fyllmedel

silikater / 50 - 30

30 - 50

karbonater
Färgpigment olika
Ytskikt

polyuretan

2
0,5

Mängden fyllmedel bestämmer kvalitén. Billiga plastgolv kan innehålla upp till
65% fyllmedel, vilket gör att
skikten i golvet kan dela sig.
Det är ju de långa PVCkedjorna som binder ihop
golvet!
Mjukgörare
Den mjukgörare som bl a
används är DEHP som
polyuretanskikt

FAKTA
Kemikalie: polyvinylklorid (PVC)
och di-2-etyl-hexyl-ftalat (DEHP)
Produkt: Plastgolv av PVC, som
görs mjuka med hjälp av DEHP.
Läs mer:
Polymerisation av vinylklorid /
•
PVC-fabriken
Oxosyntes hos Neste Oxo /
•
Mjukgöraranläggningen
Fördjupning om PVC•
tillverkning / PVC och miljön

polyuretanskikt

färgad PVC
Ev. mönstertryck
skummad PVC

Introduktionsartiklar

20

Produktutveckling
Eftersom PVC:n länge har
debatterats letar man ständigt efter nya material. På
Tarkett har man testat
tusentals olika blandningar
av alternativa plastmaterial
och säljer idag golv som
tillverkas av en polyeten /
polypropenblandning.
Denna plast är inte styv och
behöver inga mjukgörare.
Tyvärr har den ännu inte
samma
prestanda
som
PVC-golv - materialet är för
mjukt. Än så länge läggs
fortfarande många PVC-golv
världen över.

ofärgad PVC

färgad PVC
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Stenungsundsindustrierna

Petrokemi på västkusten
Materialet "Från raff till rengöring" handlar om hur svart, kletig råolja kan förvandlas
till saftflaskor, leksaker, tvättmedel, plastgolv, mediciner, kabelisolering och tusentals
andra produkter som omger oss dagligen. Denna förvandling äger till stor del rum på
Sveriges västkust, där det finns raffinaderier i Göteborg och Lysekil och där Sveriges
petrokemiska industri har sitt centrum i Stenungsund.
Etenmolekylen är en viktig länk i produktionskedjan från olja till
färdiga produkter. Eten är uppbyggd av två kolatomer och fyra
väteatomer, och används som byggsten i många olika reaktioner i
fabrikerna i Stenungsund. Etenmolekylerna produceras i en krackugn,
där olika kolväten hettas upp och spjälkas till korta och omättade
kolvätemolekyler - bl a eten. Produkterna från krackern används
sedan av de andra industrierna i Stenungsund, dit de skickas genom
rörledningar med en sammanlagd längd på 90 mil!

Figur 5 Eten en viktig
molekyl i
förvandlingen.

Följande text ger en kort inblick i råoljans väg genom de olika
fabrikerna. Råoljan importeras främst från Norge, och består av en blandning av
tusentals olika kolväteföreningar. Varje dygn omsätter svenska raffinaderier 65 000
m3 råolja. Ur denna utvinns varje dygn bl a 60 000 m3 motorbränsle. Oljeprodukterna
används sedan för att tillverka plaster, tensider, lösningsmedel, mjukgörare och
mycket, mycket mer…
Inte bara separation i "raffet"
Den blandning av ämnen som kallas råolja, är egentligen oanvändbar. Därför
raffinerar man råoljan, dvs man värmer upp och separerar oljan i ett
destillationstorn. Då får man blandningar, sk. fraktioner, som innehåller ämnen med
kokpunkter inom ett visst intervall. Lite förenklat kan man säga att varje fraktion
innehåller ämnen med ungefär lika långa kolvätekedjor (se Figur 6). Eftersom man får
ut mer eldningsolja (som består av långa kolkedjor) än vad som behövs, samtidigt
som man får ut för lite bensin (som består av kortare kolkedjor), hettar man upp
eldningsoljan - så att de långa kolkedjorna klyvs i kortare delar. Denna process kallas
krackning. I raffinaderiet sker många andra processer, t ex renar man bort svavel,
tillverkar specialbensin, ökar bensinens oktantal och ser till att det inte bildas
vaxkristaller i dieseloljan på vintern.
Krackern ger omättade molekyler
Till hamnen i Stenungsund kommer etan, propan och butan från de norska
naturgasfälten och nafta från raffinaderierna. Dessa råvaror leds till Borealis kracker,
där de hettas upp till ca 800°C. Då bryts bindningar mellan kolatomer och mellan koloch väteatomer, så att det bildas vätgas och korta, omättade kolväten, bl a eten och
propen. Varje timme strömmar det t ex ut ca 70 ton eten och 25 ton propen ur
Borealis krackugnar. Gaserna leds vidare till de omkringliggande industrierna genom
rörledningar.
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Polyeten hos Borealis
Största delen av det eten som tillverkas i Borealis kracker används av Borealis
polyetenfabrik, där tusentals etenmolekyler reagerar med varandra och bildar
polyeten - vår vanligaste plast! Tillverkningen sker efter flera olika principer, vilket
resulterar i olika typer av polyeten (låg- och högdensitetspolyeten). En tunn hinna av
polyeten gör t ex att man kan förpacka mjölk i pappkartonger!
PVC-plast hos Hydro
På Hydro tillverkar man världens näst vanligaste plast - polyvinylklorid (PVC) - med
eten som råvara. Tillverkningen sker i tre steg: först tillverkas klorgas av koksalt och
elektrisk energi, sedan reagerar eten med klorgas och bildar kloroeten (kallas även
vinylklorid), och till slut reagerar tusentals vinylkloridmolekyler till långa kedjor polyvinylkklorid. Antagligen står du just nu på ett golvmatta av PVC!
Oxidation och mycket mer hos Akzo Nobel
Akzo Nobel tillverkar en annan användbar molekyl genom att låta eten reagera med
syre och bilda etenoxid. Etenoxid är en mycket reaktiv molekyl, och därför lämplig för
olika synteser. I en av Akzos fabriker låter man etenoxid reagera med ammoniak och
bilda etanolaminer. I en annan låter man etanolaminer reagera med vätgas och mer
ammoniak och bilda etylenaminer. I en tredje fabrik får etenoxid reagera med en
mängd olika fettlösliga ämnen och bilda olika tensider. I en fjärde fabrik kan man
specialdesigna tensider åt olika företag. Här kan man verkligen tala om
molekylverkstad! Utan moderna tensider skulle vår värld inte se ut som den gör.
Tensider finns i tvättmedel, schampo, balsam, sköljmedel, vattenlöslig färg,
ogräsmedel, djurfoder, osv11.
Oxosyntes hos Neste
Den fjärde petrokemiska fabriken i Stenungsund är Neste Oxo, som använder både
propen och eten från krackern. Först tillverkar man en blandning av kolmonoxid och
vätgas, av olja, vattenånga och syre. Denna kolmonoxid/vätgasblandning får sedan
reagera med eten respektive propen i en reaktion som kallas oxosyntes. Då bildas
propanal respektive butanal, som är viktiga utgångskemikalier för tillverkning av
många andra ämnen. Butanal används t ex för att göra mjukmedel till PVC-plast. De
övriga produkterna säljs till andra företag, där de används till bl a lim- och
färgtillverkning.
Frågor om stenungsundsindustrierna
Hög
1. Ge fyra exempel på hur eten används i fabrikerna i Stenungsund.
2. Hitta exempel i klassrummet eller i ditt hem på produkter som helt eller delvis har
sitt ursprung i Stenungsund.

11

Titta gärna på Akzos hemsida så får du fler förslag på användningsområden
http://www.surf.akzonobel.se/
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Från råolja och naturgas till hundratals produkter…
Preem Raffinaderi
m.fl.

Råolja

Raffineringsgas
Gasol
Bensin
Flygbränsle
Diesel / Villaolja
Eldningsolja
Smörjolja
Bitumen

Raffinering
Här delas råoljan upp i
fraktioner med olika
kokpunktsintervall.

C1 - C2
C3 - C4
C4 - C10
C10 - C14
C13 - C23
C24 - C30
C31 - C40
C40 -

Gasseparation
Naturgas

Här separeras de olika
gaserna från gasfälten
t ex i Norge.

BOREALIS

Polymerisation
Bränngas

Eten

Här polymeriseras tusentals etenmolekyler till
långa kedjor.
HYDRO POLYMERS
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Etan
Propan
Butan
Nafta

Bränngas

Eten

Vätgas

Klorering

Polymerisation

Här reagerar eten
med klor och
bildar vinylklorid.

Sedan polymeriseras
tusentals vinylklorid till
långa kedjor.

Polyeten (PE)
Plastråvara
← Klor

Polyvinylklorid (PVC)
Plastråvara

Bränngas
AKZO NOBEL

BOREALIS

Krackning
Olika krackugnar för
olika råvaror.
Råvarorna hettas upp
så att molekylerna
spjälkas i mindre
delar.

Bränngas

Oxidation

Olika synteser

Eten

Här reagerar eten
med syre och
bildar etenoxid.

Etenoxid reagerar med
bl a ammoniak eller
fettalkoholer.

Eten

Vätgas
Propen

NESTE OXO

Eten

Oxosyntes

Olika synteser

Här reagerar propen
med kolmonoxid och
vätgas och bildar
butanal.

Butanal reagerar med
vätgas eller syrgas
eller en annan butanal.

← Syre

Tensider
Aminer, mm
← Kolmonoxid & Väte
Syre

Oxoalkoholer, mm
T ex mjukgörare, butanol,
propansyra, oktanol.

Figur 6 Råoljan raffineras i ett raffinaderi. Naturgasen separeras i en gasseparationsanläggning. Råvarorna - etan/propan/butan från naturgasen eller nafta (C6 - C10) från råoljan - transporteras med båt
till krackern i Stenungsund. I krackern hettas råvarorna upp så att bindningar i molekylerna bryts. Då bildas korta, omättade kolväten, t ex eten och propen. Eten från krackern används av samtliga
petrokemiföretag i Stenungsund, medan propen endast används av NesteOxo. Samtliga företag behöver även bränngas (blandning av metan/vätgas) för att värma sina reaktorer mm. Även krackern
eldas med bränngas. Ren vätgas används av Neste Oxo bl a för att hydrera aldehyder till alkoholer. Vätgas skickas till krackern från Hydro, som får vätgas som biprodukt vid klorgasframställningen.
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Hög

Översikt

Översikt (Hög)

Att raffinera råolja
- inte så lätt som man tror…
Alla kolatomer i stenkol och olja kommer
ursprungligen från koldioxid i den atmosfär
som fanns för flera miljoner år sedan.
Koldioxiden byggdes genom fotosyntesen in i
organismer. När dessa organismer sedan
hamnat under högt tryck, har de omvandlats
till olika kolväten - det som vi idag pumpar upp
som råolja.
Figur 7 Råolja är en blandning av tusentals

Kolvätemolekylerna i oljan är olika långa, olika föreningar som till största delen består av
grenade på olika sätt, mättade eller omättade. kol- och väteatomer. Här är några exempel.
Därför består råolja av en blandning av
tusentals olika ämnen. För tekniska ändamål är en sådan blandning inte särskilt
användbar. Men när raffinaderiet delar upp råoljan i olika fraktioner blir den nästan
värd sin vikt i guld. Råolja har därför ofta kallats "det svarta guldet".
Många läroböcker beskriver hur råoljan hettas upp och sedan separeras i ett högt
destillationstorn, där ämnen med liknande kokpunkter kommer ut på olika höjder i
tornet. Men det sker många andra processer i ett raffinaderi. I tabellen nedan finns en
sammanfattning av de problem som raffinaderierna står inför, hur man löser
problemen samt korta beskrivningar av vilka resultat man uppnår.
Problem
Råoljan innehåller tusentals olika ämnen.
Eftersom blandningen är oanvändbar, vill
man göra en grov uppdelning efter
ämnenas kokpunkter.

Från botten av destillationstornet får man
en seg blandning som behöver värmas
mycket mer för att kunna separeras i
ytterligare fraktioner. Men om man höjer
temperaturen kommer molekylerna att
klyvas…
Vi förbrukar mer bensin än man kan få
genom destillation. Det beror på att råoljan
innehåller för mycket långa kolkedjor
(eldningsolja) och för lite korta kolkedjor
(bensin). Man behöver därför klyva de
längsta kolkedjorna…

Process

Fraktionerad
destillation

Vakuumdestillation

Krackning
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Beskrivning av processen
På olika nivåer i destillationstornet kondenseras olika
ämnen. Från de olika nivåerna
tappas kolväten ut som råvara
för gas, bensin, flygbränsle,
diesel och eldningsolja.
Genom att destillera en gång
till, men med lägre tryck,
behöver man inte värma så
mycket, eftersom kokpunkterna
sjunker vid lägre tryck.
Genom att hetta upp t ex
eldningsolja i en krackningsugn, kan man få de långa
kolkedjorna att klyvas
(=krackas) så att det bildas
kortare kolvätekedjor.

Raffinering hos Preem

Problem
Lättnaftan och naftan (från destillationen)
kan inte direkt blandas till bensin. Det
beror på att de innehåller hög andel
ogrenade och mättade molekyler, dvs
12
kolväten med låga oktantal . Molekylerna
måste bli mer grenade, cykliska och
omättade så att bensinen motstår självantändning bättre (=får högre oktantal).
Annars uppstår sk. knackningar i motorn.
Vissa maskiner används så att avgaserna
släpps ut nära användaren, t ex
trädgårdsredskap eller motorsågar. Till
sådana maskiner vill man ha bensin som
är helt fri från svavelföreningar och
bensenliknande ämnen. Då blir avgaserna
mindre hälsoskadliga.
Råolja innehåller alltid svavelföreningar,
vilket gör att bensinen, dieseln och
villaoljan också innehåller svavel. Det är
inte bra, varken för miljön eller
maskinerna.
I ett raffinaderi har man många olika flöden
från olika processer. Alla flöden måste
komma till användning, samtidigt som de
färdiga produkterna måste få rätt
egenskaper. Bensinen måste t ex
avdunsta lagom lätt, ha rätt oktantal, rätt
densitet och tillräckligt låga svavelhalter.

Process

Isomerisering
och
Reformering

Alkylering

Avsvavling

Blandning

Beskrivning av processen
Lättnaftan passerar en isomeriseringsanläggning. Då blir
molekylerna mer grenade.
Naftan leds genom en mer
komplicerad reformeringsanläggning. Då blir molekylerna mer grenade, men
även mer cykliska och
omättade.
Små molekyler från krack1ningen kan byggas ihop till
större molekyler. T ex kan
buten reagera med grenad
butan och bilda grenad oktan.
Sådan konst-gjord bensin är
helt fri från svavel och bensen.
Svavlet tas bort ur oljeprodukterna och kan användas
för t ex svavelsyratillverkning.

Genom att blanda olika flöden
med varandra får produkterna
önskade egenskaper. Många
produkter blandas olika
beroende på årstid. T ex har
bensin och diesel högre
kokpunkt på sommaren än på
vintern.

Tabell 3 Några raffineringsproblem och deras lösning

Nu har du fått en överblick över de problem som behöver lösas på ett raffinaderi. På
nästa sida finns en schematisk bild som visar hur de olika processerna hänger ihop i
raffinaderiet, och därefter beskrivs varje process. I fördjupningsdelen kan du läsa mer
om råoljetyper, samt egenskaper hos olika färdigblandade petroleumprodukter
(bensin, fotogen, diesel, eldningsolja och smörjolja).
Frågor om raffinaderiet
Hög
3. Använd figuren på nästa sida och redogör med egna ord för de olika processer
som sker i ett raffinaderi och vad de är bra för.
4. Vad är orsaken till att man destillerar de mest trögflytande oljefraktionerna vid
lägre tryck?
5. I texten finns orden "knackning" och "krackning". Förklara dessa ord.
6. Kan man använda naftan från destillationen som bränsle i en bil? Motivera.
7. På bensinmacken kan man köpa alkylatbensin i flaskor. Vad ska man använda
den till? Varför är den mindre hälsofarlig än vanlig bensin?
8. Om du har en bägare med sommardiesel och en bägare med vinterdiesel - vilken
kommer avdunsta snabbast? Motivera.
12

Se fördjupningsdelen Bensin.
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Hög

Översikt
Raffineringsgas C1 - C2

<40°C

C1 - C6 <70°C

C3

Propan

Gasol C3 - C4

C3 - C4

Toppgaser
C3 - C6 40-70°C

C4

Butan

Butan

Lättnafta
Isomerisering

Nafta

Reformat - nafta som behandlats

Blandas till
Bensin
C4 - C10

MTBE - oktanhöjande komponent

Flygbränsle
C10 - C14

Kracknafta

Fotogen
Fraktionerad
destillation

Alkylering

Dieselbränsle/
Villaolja C13 - C23

Upphettnig

C14 - C23 250 - 380°C
Bränngas

Gasolja
Svavel

Krackning med katalysator.
Ger omättade gaser, kracknafta,
diesel och eldningsolja.

Vakuum
destillation

Raffinaderiet

C41 -

Krackning

C24 -

Diesel och
eldningsolja
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Figur 8 Principskiss av ett raffinaderi.
Destillationstornen i figuren
består i många fall av flera torn i serie.
Antalet bottnar i figuren är i verkligheten många fler. Det torn som
benämns Fraktionerad destillation har ca 70 bottnar. De angivna
kolkedjelängderna är ungefärliga.

Smörjolja C31 - C40
Tillsatser,
t ex tensider

Bitumen C41 -

Alkylat
Svavel- och aromatfri bensin

stor andel omättade och grenade kolväte-

Eldningsolja C24 - C30

Gör oljorna mer lättflytande.

Återstodsolja

tillverkning av
konstgjord bensin av
kortare kolvätekedjor

oktantal

C10 - C13 175 - 250°C

kedjor, vilket ger högt
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400 °C

Reformering
ger mer grenade, cykliska
och aromatiska kolväten

Omättade gaser

Förvärmning

varma utgående
raffineringsgaser

Råolja

Isomerat - lättnafta som behandalts

ger mer grenade
kolväten

Butan

Avsvavling

C6 - C10 70-175°C

borttagning av svavelföreningar

C5 - C6

Grus

Processerna isomerisering, reformering, avsvavling, alkylering och
krackning beskrivs i texten. Krackningsanläggningen finns på Preems
Asfalt raffinaderi i Lysekil. Någon alkyleringsanläggning finns ännu inte i
Sverige, men man har planer på att bygga en.
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Källa: Preem raffinaderi

Processer

Hög / Gym

Anläggningen (Hög/Gym)

Raffinaderiet
- processerna steg för steg
I översiktsdelen beskrivs de uppgifter som kemiingenjörerna på ett raffinaderi ska
lösa. Här beskrivs processerna mer ingående. Den schematiska bilden över
raffinaderiet på föregående sida ger en överblick. Bilden är förenklad, men ger mer
upplysningar än skolans kemiböcker.
Fraktionerad destillation - en första uppdelning
De tusentals ämnen som finns i råoljan behöver
separeras för att bli användbara. Den separationsmetod som används kallas fraktionerad destillation, och finns beskriven i många kemiböcker.
Vid destillation utnyttjar man att molekylerna i olika
ämnen attraheras olika starkt till varandra. Detta
märks på ämnets kokpunkt. De ämnen vars
molekyler håller ihop med små krafter kokar vid
låga temperaturer och tvärt om. Om man kokar en
blandning av vätskor med olika kokpunkt, får
ångorna en högre koncentration av det lättflyktiga
ämnet än vätskeblandningen. Om ångan får
kondensera någon annanstans och sedan kokas
igen kan man på så sätt gradvis öka ångornas
koncentration av det lättflyktiga ämnet.
I raffinaderiet värms råoljan först av utgående
gaser från destillationstornet. Därefter hettas oljan
upp till ca 400°C, och övergår till stor del i gasform.
Oljegaserna leds in nära botten av ett stort torn en destillationskolonn. Det finns många olika typer
av kolonner - en vanlig typ kallas klockbottenkolonn.

kondenserade
produkter rinner
neråt
Nafta

Fotogen
Klocka

Gasolja
gaser stiger
uppåt
Tyngre
kolväten

Figur 9 Principbild av en klockbottenkolonn.
I verkligheten finns många klockor på varje
botten, och många bottnar mellan varje
uttag av produkt.
Gaser underifrån bubblas genom
vätskan där de kondenserar. Vid
kondensationen frigörs värme, så
att vätskan hålls kokande. Ångorna
från vätskan stiger till nästa nivå,
där de kondenserar igen, osv.

En klockbottenkolonn är ett högt torn, avdelat i
många nivåer - bottnar. Bottnarna består av en plåt
med flera hål i. Runt varje hål sitter ett rör med en
lock över sig, en "klocka". Varma gaser tvingas
underifrån att bubbla genom vätskan på varje
botten och kondensera i vätskan. Vid kondensationen frigörs värme så att vätskan på varje botten
Källa: SPI
hålls kokande. Hela tiden rinner vätska neråt i
tornet, samtidigt som gaser stiger uppåt. För varje Figur 10 Detalj av klockbotten
kondensation och omkokning ökar koncentrationen
av lågkokande ämnen i ångorna. Det krävs många
bottnar för att uppnå önskad renhet. Den fraktionerade destillationen i Figur 8 består
av ca 70 bottnar.

Raffinering hos Preem

46

Hög / Gym

Processer

På detta sätt delas oljan upp i fraktioner med olika kokpunkt. Kolväten med hög
kokpunkt hamnar långt ner i tornet, medan kolväten med låg kokpunkt hamnar långt
upp efter att ha kondenserat och kokat igen ett sjuttiotal gånger. I toppen kommer de
ämnen ut som har så låg kokpunkt att de inte kondenserar i det varma
destillationstornet.
I tabellen anges ungefärliga kolkedjelängder
Fraktion
Längd Kokpunkt
och kokpunkter för de fraktioner som tas ut
Raffineringsgas
1-2
<40 °C
ur destillationstornet. Från botten av
Lättnafta
3-6
40 - 70 °C
Nafta
6 - 10
kolonnen får man en seg blandning av
70 - 150 °C
Fotogen
10 - 13 175 - 250 °C
kolvätekedjor som är längre än 24 kolatomer
Gasolja
14 - 23 250 - 380 °C
och har kokpunkter över 380 °C. För att
Återstodsolja
24
380 °C separera dessa molekyler skulle man behöva
höja temperaturen i kolonnen, men eftersom
Tabell 4 Fraktioner från den fraktionerade
ökad temperatur skulle få de längsta destillationen. Längd avser antalet kolatomer i
kolkedjorna att spjälkas på ett okontrollerat kolvätekedjan.
sätt är detta inte lämpligt…
Vakuumdestillation - för att separera de längsta kolkedjorna
Visste du att vatten kokar redan vid 77 °C på Mount Everest? Alla vätskors
kokpunkter påverkas av trycket mot vätskans yta. Vattnets kokpunkt sjunker ungefär
1°C per 300 m stigning genom atmosfären.
För att separera kolväten med långa kolkedjor, och samtidigt undvika klyvning av
kolkedjorna, destillerar man bottenfraktionen igen, men nu med sänkt tryck i
destillationstornet, vilket sänker kokpunkten. Trycket vid sådan vakuumdestillation
brukar vara 6-12% av normalt lufttryck. Då får man följande fraktioner; dieselolja,
eldningsolja, smörjolja och bitumen. Bitumen kallas den fasta återstod som blir kvar
då man destillerat bort alla lättare kolväten ur råoljan. Den består av en blandning av
mycket långa och stora kolvätemolekyler och används för att tillverka t ex takpapp
och asfalt för vägbeläggning.
Krackning - för att göra kortare kolvätekedjor
Sedan slutet av 70-talet har förbrukningen av eldningsolja minskat kraftigt i Sverige13.
Däremot har förbrukningen av bensin varit i stort sett oförändrad. Eftersom råoljan
innehåller en stor andel långa kolvätekedjor (eldningsolja) har man mer och mer
börjat spjälka sönder dessa till kortare kolvätekedjor (kracknafta). Spjälkningen sker
genom att hetta upp oljan kraftigt tillsammans med en katalysator. Processen kallas
krackning och beskrivs noga i fördjupningsdelen Krackning i raffinaderiet.
Krackning kräver stor kontroll eftersom man vill spjälka kolkedjorna lagom mycket.
Om man värmer för mycket blir kedjorna för korta och tvärt om. Även tryck och
uppehållstid i krackugnen har betydelse. Vid krackningen bildas många olika
produkter med olika långa kolkedjor, t ex eten, buten, kracknafta och diesel. Många
molekyler omformas vid krackningen och blir mer grenade. Eftersom grenade
kolväten har högre oktantal är kracknafta en bra fraktion att använda då man blandar
bensin. En del korta och omättade kolväten som bildas vid krackningen, t ex buten,
används för att tillverka alkylatbensin.
13

Se fördjupningsdelen Råoljan genom raffinaderiet.
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Alkylering - för att skapa "ren" bensin
Många människor arbetar med maskiner, vars avgaser kommer ut mycket nära mun
och näsa. Vid t ex skogsarbete eller gräsklippning är det viktigt att använda en
bensin som ger så lite hälsofarliga avgaser som möjligt.
Ett problem med vanlig bensin är att den innehåller aromater (omättade, cykliska
föreningar), t ex bensen. Bensen är cancerframkallande, vilket gör att den som
arbetar nära sin bensinmotor bör använda en helt aromatfri bensin. Å andra sidan
höjer bensen oktantalet, vilket är viktigt för att motorn inte ska knacka.
H
H
Helt aromatfri bensin kan man
H C H CH
H
HC H C
C
CH
CH
C
bara få på konstgjord väg,
C
C
C
C
+
HC
C
H
H
H
CH
genom alkylering. Bensinen
CH
kallas alkylatbensin och tillverkas genom att koppla ihop ett Figur 11 Exempel på alkyleringsreaktion. Isobutan reagerar
grenat, mättat kolväte med ett med buten och bildar isooktan.
omättat kolväte. T ex kan isobutan reagera med buten och bilda isooktan (2-metylheptan). På så sätt kan raffinaderierna tillverka bensin av gaserna från destillationen
och krackningen.
2

3

3

3

3

2

2

3

2

3

2

2

3

Vissa raffinaderier har ingen alkyleringsanläggning utan tar hand om gaserna från
krackningen på ett annat sätt. Man låter omättade gaser från krackern (propen/
buten) polymeriseras och bilda omättade kolväten med en molekylstorlek på 6-12
kolatomer (blandningen av produkter kallas polymerat). Polymerisering ger inte lika
mycket bensin som alkylering. Alkyleringen får ju hälften av sina råvaror (butan) från
den fraktionerade destillationen.
Reformering - för att höja bensinens oktantal
Lättnaftan och naftan från destillationen innehåller alltför mycket ogrenade och
mättade kolvätekedjor. Det gör att den lätt självantänder när den pressas ihop i
motorns heta cylindrar - motorn "knackar"14.
Oktantalet är ett mått på hur mycket en viss bensinblandning kan komprimeras utan
att självantända. Ju högre oktantal, desto större tryck klarar den. För att höja
oktantalet (dvs. minska benägenheten att självantända) låter man lättnaftan passera
en isomeriseringsanläggning. Molekylerna i lättnaftan (mellan 3 och 6 kol långa)
blir vid isomeriseringen mer grenade. De längre kolvätekedjorna i naftan (mellan 6
och 10 kol långa) kan, förutom att bli grenade, även bilda cykliska och aromatiska
föreningar, vilket kraftigt höjer oktantalet. Därför låter man naftan gå igenom en
dyrare och mer komplicerad anläggning - reformeringsanläggningen. Processerna
beskrivs närmre i fördjupningsdelen Reformering.
Avsvavling - inte bara för miljön
De flesta råoljor innehåller svavelföreningar. Det finns flera skäl att ta bort dessa
svavelföreningar ur motorbränslen och eldningsoljor. Dels bildas svaveldioxid vid
förbränning, vilket leder till sura rökgaser och försurning av naturen. Dels kan
svavelhaltig olja bilda metallsulfider i maskinerna.

14

Se fördjupningsdelen Bensin.
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Processen att ta bort svavel ur petroleumprodukter kallas avsvavling. Då sker olika
reaktioner, som till slut ger vätesulfid (H2S). Vätesulfiden får sedan reagera med
svaveldioxid och bilda svavel och vatten. I fördjupningsdelen Avsvavling finns reaktionerna närmre beskrivna.
Blandning - för att få rätt egenskaper
Innan oljeprodukterna når konsumenten
måste man blanda raffinaderiets många
flöden av kolväteblandningar på ett bra sätt.
Blandningen görs så att produkterna får rätt
egenskaper - rätt oktantal, rätt kokpunkt,
tillräckligt låg svavel- och aromathalt, mm. Ur
raffinaderiets synvinkel är det dessutom
viktigt att alla flöden används, så att inte
något "blir över". En grov indelning av
slutprodukterna från raffinaderiet finns i
tabellen.

Slutprodukter
Raffineringsgas
Gasol
Bensin
Flygbränsle
Diesel / Villaolja
Eldningsolja
Smörjolja
Bitumen

Kolkedjelängd
1-2
3-4
4 - 10
10 - 14
13 - 23
24 - 30
31 - 40
41 -

Tabell 5 Produkter från raffinaderiet.
Kolkedjelängd avser det ungefärliga antalet
kolatomer i de molekyler som ingår i
blandningen. Jämför gärna med Tabell 4,
som visar fraktioner från den fraktionerade
destillationen.

Olika konsumenter behöver ofta olika
egenskaper på samma produkter. T ex
kräver norrländska bussbolag på vintern en
dieselolja med mindre andel långa kolvätekedjor än vad skåningar kräver. Annars
finns det risk att dieseln stelnar i de norrländska dieseltankarna. Bensin kan på
vintern innehålla en större andel kolväten med korta kolkedjor än på sommaren,
eftersom den inte dunstar lika lätt på vintern15.
Man har diskuterat att höja bensinens kokpunkt. Det skulle ge miljövinster genom
minskad avdunstning. Eftersom de kortaste kolvätena har lägst kokpunkt är det
framför allt halten butan i bensinen som behöver sänkas. Problemet är att man då
behöver reformera bensinen ännu mer, eftersom butan höjer oktantalet. Att blanda
bensin är därför ständigt en kompromiss mellan egenskaper, pris och miljökrav.
I fördjupningsdelen kan du läsa mer om olika råoljetyper och egenskaper hos olika
petroleumprodukter (bensin, fotogen, diesel, eldningsolja och smörjolja). Där finns
även beskrivningar av reformering, avsvavling och krackning.

15

Läs mer om hur man blandar i fördjupningsdelen om bensin och diesel.
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Frågor om raffinaderiet
Gym
9. Rita en tecknad serie om ett antal molekyler i råolja (t ex fyra och arton kolatomer
långa) och deras väg genom ett destillationstorn. Använd ord som kondensera,
förånga, klockbotten, fraktion och beskriv så noga du kan vilka andra molekyler
som omger "dina molekyler" på de olika bottnarna.
10. I ett destillationstorn kokar vätskan på alla bottnar i tornet. Ändå behöver man
inte tillföra någon ytterligare värme utöver de 400°C varma gaserna i botten av
tornet. Hur hänger det ihop?
11. Varför är det viktigt att kolväteblandningen tvingas att koka och kondensera
många gånger i tornet?
12. Skriv en kort tidningsartikel om alkylatbensin med rubriken: Konstgjord bensin
räddar hälsan.
13. Förklara sambandet mellan oktantal, knackningar, reformering och
molekylstruktur.
14. Vilken diesel avdunstar lättast - sommar- eller vinterdiesel? Är det farligare för
hälsan att tanka en dieseldriven bil på vintern än på sommaren?
15. I tabellen till höger ser du kokpunkten för de åtta första
Antal Kokpunkt
alkanerna.
kol
°C
a) Rita ett diagram som visar hur kokpunkten beror av
1
-161
kolkedjelängden.
2
-88
b) Vilken bindningstyp bryts vid kokning och bildas vid
3
-42
kondensation?
4
-1
c) Diskutera varför sambandet i diagrammet inte är linjärt.
5
36
6
7
8
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Krackning hos Borealis
- här tillverkas byggstenarna
Varför ska man kracka?
I den petrokemiska industrin bygger man molekyler med
kolatomer som kommer från råolja. Då behöver man lämpliga
byggstenar - molekyler som lätt ingår i kemiska reaktioner.
Omättade kolväten är exempel på lämpliga molekylbyggstenar, eftersom dubbelbindningar lätt kan öppna sig och
binda till andra atomer.

H

H

H

H

H

H

H
H

H
Den viktigaste byggstenen i den petrokemiska industrin är
H
eten, som produceras i krackern hos Borealis. Krackern är
hjärtat i hela Stenungsundskomplexet, och levererar eten, Figur 12 Eten och propen
propen, metan och vätgas till de andra anläggningarna. Om - två viktiga byggstenar.
man får ett stopp i krackern påverkar det samtliga företag, som då måste dra ner sin
produktion.

Krackning går ut på att sönderdela långa kolkedjor till kortare och mer omättade. Man
hettar upp de långa molekylerna så mycket att de "skakar sönder". Naturligtvis är
denna metod ganska slumpartad, vilket innebär att det bildas en mängd olika ämnen.
Konsten att sköta en kracker är att styra processerna så att det bildas så mycket eten
som möjligt.
Vad krackar man?
Som råvara vid krackning används nafta, butan, propan eller etan. Nafta är en
kolväteblandning som används vid tillverkning av bensin. Vid krackningen bryts kolkol- och kol-väte-bindningar, vilket leder till att molekylerna blir kortare respektive mer
omättade. När man använder nafta eller butan som råvara vill man gärna bryta kol-

Vätgas
Bränngas
Eten
Ånga
Etan
Propan
Butan
Nafta

Propen
Buten/Butadien
Kracknafta
Brännolja

Ånga

Sot
Bränngas
H2O

Figur 13 Förenklad bild av en krackningsanläggning. Den största delen av anläggningen består
av en stor mängd separationstorn (symboliserade av ett enda stort destillationstorn). Till höger
står de produkter som bildas. Bränngas är en blandning av metan och vätgas. Buten används bl a
till att göra MTBE - en oktanhöjande bensintillsats (se fördjupning om Bensin).

53

Krackning till eten hos Borealis

Översikt

Hög

kol-bindningar, medan man helst bara vill bryta kol-väte-bindningar när man krackar
etan och propan.
Hur går krackning till?
I Stenungsund finns nio parallella krackningsugnar, som värms i botten med många
brännare. Genom ugnarna går långa böjda rör där råvaran snabbt pumpas igenom.
Gaserna hettas upp till ca 800°C. Vid denna temperatur bryts bindningar mellan
atomer, så att molekylerna klyvs.
De reaktioner som sker vid krackningen är mycket snabba och komplexa. Det svåra
är att kracka kolkedjorna lagom mycket. Man strävar efter att få så mycket eten och
så lite övriga krackningsprodukter som möjligt, t ex vätgas, metan, propen, mm. Om
man krackar för mycket blir det mest metan. Man styr reaktionerna genom att reglera
temperatur, tryck och uppvärmningstid. Ofta låter man gasblandningen befinna sig i
ugnens varmaste del i ca 0,05-0,25 s, beroende på vilka råvaror som används. Ju
längre kolkedjorna är i råvaran desto lättare krackas de och desto kortare tid får de
vara upphettade.
Ett problem vid krackning är att de produkter som bildas, t ex eten och propen, börjar
reagera med varandra redan i krackningsugnen. Då slår de korta molekylerna ihop
sig till längre molekyler igen, vilket gör krackningen helt meningslös. För att förhindra
detta späder man ut gasen med vattenånga. När gaserna kommer ut ur ugnen måste
de kylas snabbt för att krackningsreaktionerna skall avstanna.
Vilka ämnen bildas?
Råvaran bestämmer vilka produkter som bildas vid krackningen. Ju längre kolkedjor
som matas in desto mindre eten och mer kracknafta bildas. Tidigare krackades mest
nafta vilket, förutom eten, ger propen, buten, kracknafta, sot och olja. Hösten 1999
byggde man ut krackern i Stenungsund för att också kunna kracka etan från de
norska oljefälten. Därmed kunde etenproduktionen höjas med 50% utan att mängden
andra produkter ökade nämnvärt.
Det ständiga problemet att separera…
Ur de parallella krackningsugnarna strömmar nästan hundra ton gas varje timme.
Gaserna innehåller hundratals olika föreningar och måste separeras för att kunna
användas. Därför består större delen av krackeranläggningen av olika typer av
separationstorn!
Gaserna som kommer ut ur krackern är 800 °C, och kyls snabbt med vatten och olja
ner till 350 °C. I ett senare skede kyls gaserna ända ner till -100 °C för att kunna
separera metan och vätgas ur gasblandningen. Att värma, kyla och komprimera så
mycket gas kräver mycket energi och är en stor kostnad för en krackeranläggning.
Direkt efter avkylningen tvättas gaserna med natriunhydroxid. Den tar bort koldioxid
och svaveldioxid. Steg för steg leds sedan gaserna genom destillationskolonner, där
oftast en gas i taget separeras.
När gaserna renats klart leds de genom rör till de andra fabrikerna i Stenungsund.
Eten och bränngas (metan/vätgas) används av alla, medan Neste Oxo dessutom
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köper både propen och ren vätgas. Figur 6, sid 39 visar hur gaserna leds vidare från
krackern.
Frågor om krackning hos Borealis
Hög
24. Varför bildas det alltid korta, omättade föreningar när man sönderdelar en längre
kolkedja? Rita och förklara.
25. Ge några egna förslag på produkter som kan bildas då man krackar ex.vis butan.
Använd gärna en molekylmodell.
26. Varför blandar man vattenånga i gaserna som leds in i krackugnen?
27. Varför vill man bryta kol-kol-bindningar när man krackar nafta, medan man hellre
vill bryta kol-vätebindningar vid krackning av etan?
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Krackeranläggningen hos Borealis
- några krackugnar och många reningssteg
Krackern är hjärtat i hela Stenungsundskomplexet. Här tillverkas eten, som används
av de omgivande industrierna. När krackern byggdes i början av 60-talet var det mest
nafta som krackades. Sedan dess har man mer och mer övergått till krackning av
kolväten med kortare kolkedjor än nafta, t ex butan och propan. Hösten 1999
byggdes krackern i Stenungsund om för att också kunna kracka etan från de norska
oljefälten. Tack vare utbyggnaden blev det möjligt att öka andelen eten i
produktionen.
Vägen från råvara till eten är kantad av biprodukter - ett resultat av den slumpartade
metod man är tvungen att använda vid krackningen - upphettning. Följ med på en
vindlande resa genom krackeranläggningen - där molekylerna utsätts för helvetisk
hetta, isande kyla, tvättning i lut, hydrering med katalysator och en till synes oändlig
rad destillationstorn där de går från vätska till gas och tillbaka till vätska om och om
igen. Resvägen beskrivs i texten, nedanstående bild ger dig en karta över resan…
Överhettning

Krackning

800°C

Propen

Kolvätegaser
Flytande kolväten
Förorenat vatten
fortsättning nedan…

Bränngas

Destillation 7

Nafta
Etan
Propan
Butan

Destillation 1

Ånga H2O

Destillation 6

Ånga

Eten
Kompressor

Uppvärmning

Kylolja

Vattenrening

C3 och C2
Mättade C3 och kortare

Kracknafta

Vätskeformiga kolväten som i destillation 3
kommer ut som kracknafta.

Figur 14 Schematisk bild över krackningsanläggningen.
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Hydrering
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Torkning

Svavelhaltiga
produkter, mm

Förorenat vatten

Tvätt av CO2 + SO2

Flytande kolväten

Natriumhydroxid

Buten, Butadien

Komprimering för att
krackgaserna ska bli flytande

Kolvätegaser

Metan,
vätgas

C3 och kortare

Krackgaser utan CO2 och SO2

C3 - Propen, propan

Etan och propan är dyrbar råvara, och leds tillbaka till krackern för att bilda mer eten.
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Att välja råvara - avgörande för produktionen
I en kemisk industri vill man att alla produkter som bildas ska kommer till användning
på ett eller annat sätt. Speciellt viktigt är detta när produkterna är gaser, som pga sin
volym är svåra att lagra.
Vid traditionell krackning av nafta får man inte bara eten utan också metan, vätgas,
propen, buten, butadien, kracknafta, brännolja och sot. För att få ut så mycket eten
som möjligt reglerar man temperatur, tryck och uppehållstid i krackern mycket noga.
Ju längre kolkedjor man använder desto lägre temperatur och kortare uppehållstider
måste man ha. Annars krackas molekylerna för mycket och man får mest metan.
Dessutom bildas mer sot.
I Stenungsund krackas både nafta, butan, propan och etan. Samtliga råvaror
importeras med båt och lagras med olika teknik i enorma bergrum under krackern.
Du kan läsa mer om lagringsteknik i fördjupningsdelen Gaslagring i bergrum - går
det?.
I tabellen nedan framgår vilka produkter som bildas vid krackning av olika råvaror. I
bilden på nästa sida kan du se några exempel på molekyler före och efter krackning.
Råvara →

Etan

Propan

Butan

Nafta

(vikt%)

(vikt%)

(vikt%)

(vikt%)

Metan & Vätgas

7

23

22

16

Eten

49

33

31

27

Etan

36

4

4

4

C3 produkter

2

27

16

15

C4 produkter

2

3

17

8

Kracknafta

3

7

7

24

Brännolja

1

3

3

6

↓ Produkt

Tabell 6 Tabellen visar produkternas sammansättning beroende på råvara vid krackning. C3 - och C4 produkter är en sammanfattande term för 3- respektive 4-kolföreningar med enkel-, dubbel- eller
Källa: Borealis
trippelbindningar. Kracknafta är nafta med hög andel grenade och aromatiska kolväten.

Krackugnen
Borealis har nio parallella krackugnar, konstruerade för olika råvaror. Ugnarna är
byggda av järnplåt, invändigt klädda med eldfast tegel. Varje ugn värms med ett stort
antal brännare placerade i ugnens botten, där man eldar en blandning av metan och
vätgas (bränngas) som bildas vid krackningen.
Råvaran passerar först genom krackugnens övre del, där den förvärms. Ett problem
vid krackning är att de produkter som bildas, t ex eten och propen, kan reagera med
varandra redan i krackningsugnen och bilda större molekyler. För att förhindra detta
späds gasen ut med vattenånga. Gasen leds sedan till ugnens nedre del där
krackningen sker.
Ett annat problem är att krackningsreaktionerna kan gå för långt. Därför är det viktigt
att upphettningen och avkylningen sker snabbt. Ofta låter man gasblandningen
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befinna sig i ugnens varmaste del ca 0,05-0,25 s. Uppehållstiden bestäms av hur
långa rören är inne i krackugnen, vilket är förklaringen till att varje krackugn är byggd
för en viss sorts råvara. En naftakrackugn har därför kortare rör än en etankrackugn.
När gaserna lämnar krackugnen har de uppnått en temperatur på ca 800 °C.
Ett tredje problem är den koks som bildas vid krackningen, som sätter sig på insidan
av rörväggarna och till slut kan sätta igen rören. För att förebygga detta måste varje
krackugn rengöras en gång i månaden genom att bränna av och blåsa ut
föroreningar med hjälp av luft och het ånga.
Krackningsreaktioner
Termisk krackning är ett trubbigt verktyg för att spjälka molekyler. Vid spjälkningen
bildas radikaler - molekyler med oparade elektroner som är mycket reaktiva.
Bildandet av radikaler är en förutsättning för att det ska bildas eten, men de kan även
ge upphov till bireaktioner. Kombinationen av hög temperatur, med stora
molekylrörelser, och reaktiva molekyler leder till ett fullkomligt kaos i rören. Att det ur
detta kaos går att få fram stora mängder värdefulla molekyler är stor
ingenjörskonst…
Vid krackningen bryts både kol-kol- och kol-väte-bindningar, vilket leder till att
molekylerna blir kortare respektive mer omättade. Beroende på vilken råvara som
krackas eftersträvar man olika typer av reaktioner. När man använder nafta eller
butan som råvara vill man bryta många kol-kol-bindningar, medan man hellre vill
bryta kol-väte-bindningar vid etankrackning.
Hur bindningarna i molekylerna bryts spelar också stor roll. Helst vill man att
kolkedjorna krackas i grupper om två kolatomer (eten), men det sker även
avspjälkning av enstaka kolatomer (metan). Eftersom metan innehåller större andel
väte (4 väte/kol) än eten (2 väte/kol) leder metanavspjälkning till att krackningsUpphettning till ca 800°C
tillsammans med vattenånga
Råvara

C7H14

C7H16

Produkt

Vätgas

Metan

Etan

Propen

Buten

Bensen
(finns i kracknaftan)

Naftalen
(finns i krackoljan)

Eten
Butadien

Figur 15 Några exempel på krackningsråvara (över strecket) och krackningsprodukter (under strecket).

Krackning till eten hos Borealis

58

Hög / Gym

Anläggningen

produkterna blir mer omättade. Du kan läsa mer i fördjupningsdelen Reaktionsmekanismer vid krackning.
Utbytet av eten är även beroende av hur mycket grenade kolkedjor råvaran
innehåller. Om detta kan du läsa om i fördjupningsdelen Svårt att kracka grenade
kolväten.
Snabbkylning
Efter passagen genom krackugnen måste gaserna kylas ner mycket snabbt, för att
stoppa krackningen och motverka polymerisation. Eftersom långa kolkedjor är lättare
att kracka än korta är snabbkylningen extra viktig när man krackar nafta. På
naftakrackugnen sitter avkylningssystemet därför direkt på utloppsröret.
Kylningen sker i två steg, först med en värmeväxlare där vatten får bilda ånga, och
därefter genom insprutning av kylolja. Temperaturen sjunker på så sätt från 800°C till
350°C.
Blandningen av olja och krackningsprodukter destilleras sedan i destillationstorn 1.
Kyloljan tas ut i nedre delen av tornet, kyls ner (ej i figuren) och återförs till
gaskylningen. I botten av tornet får man dessutom en tjockoljeliknande fraktion som
innehåller hög andel aromatiska föreningar.
Från toppen av tornet går krackningsprodukter med låga kokpunkter vidare (kolväten
med 1 till ca 10 kol). I gasblandningen finns dessutom koldioxid, svaveldioxid, vattenånga och vätgas. Resten av anläggningen är till för att separera dessa gaser…
Tvättning och torkning
Först separerar man kolväten med kokpunkter nära bensinens från gasformiga
kolväten och vatten. Gaserna komprimeras, för att vattnet och kracknaftan ska
kondensera. I en tank skiktar sig vätskorna, med vatten i botten, flytande kolväten i
mitten och gasfasen överst. Vattnet (från ångan i krack-ugnen) går till vattenrening,
eftersom det innehåller en del lösta kolväten. Den flytande kolvätefraktionen leds
direkt till destillationstorn 2, där den renas (se nedan).
Gaserna är förorenade av bl a koldioxid och svaveldioxid,
som måste tvättas bort. Det görs med hjälp av
natriumhydroxidlösning, som sprejas in i toppen av ett
tvättorn. Gaserna matas in från botten och möts av
tvättduschen i motström. Koldioxiden och svaveldioxiden
löser sig i tvättvattnet och bildar karbonater respektive
sulfiter som rinner ut i botten av tvättornet.
Därefter renas gaserna från vattenmolekyler med hjälp av
zeoliter - ett material med molekylstora hålrum och kanaler.
Gasen passerar genom en tank, fylld med lagom hårt
packad zeolit. Molekyler som är tillräckligt små för att få
plats i zeolitens hålrum kommer då att fastna, t ex
vattenmolekyler. Efter en tid blir torkmassan mättad på
vatten, och måste då torkas. Därför har man flera parallella
torkar med zeolitmassa att växla mellan.
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Krackaser +
CO2 + SO2

Tvättprodukter

Figur 16 Tvättning av CO2 och
SO2 med natriumhydroxidlösning.

Krackning till eten hos Borealis

Anläggningen

Hög / Gym

Destillation och hydrering
Gaserna från krackern består av blandningar av många olika ämnen. Ofta är man
mest intresserad av att veta hur många kolatomer molekylerna i ett flöde består av.
Därför talar man t ex om C2-gaser när man menar etan och eten och C4-gaser när
man talar om normal-buten, iso-buten, butadien, osv. I följande text används detta
förkortade skrivsätt.
Eftersom kokpunkten för olika kolväten varierar med längden på kolkedjan, kan man
destillera gasblandningen för att separera molekyler med olika långa kolkedjor. I
destillationstorn 2 tas C3 och kortare molekyler ut från toppen och C4 och längre
molekyler från botten av tornet. De långa kolkedjorna kommer dels från sådana
molekyler som aldrig krackades och dels från korta molekyler som hann
polymeriseras i krackern. Många molekyler är dessutom omättade.
C4-fraktionen delas därefter i sin tur upp i destillationstorn 3, där butan/buten/
isobuten tas ut i toppen och längre kolkedjor kommer ut i botten. Bottenfraktionen
kallas kracknafta och används i ett raffinaderi för att höja bensinens oktantal.
Isobuten, från toppen, används bl a för att tillverka MTBE (metyl-tertiär-butyl-eter)
som också är en viktig oktanhöjande tillsats. (Läs mer i fördjupningsdelen Bensin.)
C3-fraktionen från destillation 2 innehåller många olika gaser som vätgas, metan,
etan, eten, etyn, propan, propen och propyn. För att minska mängden föreningar
med trippelbindningar leds gaserna till en hydreringsreaktor där vätet som finns i
gasflödet reagerar med framför allt etyn och propyn. Reaktionen sker med hjälp av
en palladiumkatalysator som endast katalyserar hydrering av trippelbindningar.
Nästa steg är att avskilja de mest lättflyktiga gaserna vätgas och metan. Gasblandningen kyls först ner med flytande eten till ca -100°C, så att den kondenserar.
Vätskan innehåller mest flytande etan, eten, propan och propen med små mängder
metan och vätgas lösta i vätskan. I destillationstorn 4 tas vätgas och metan ut i
toppen och används som bränngas i krackern och av de andra företagen i
Stenungsund. En del av bränngasen destilleras ytterligare en gång för att ge ren
vätgas.
Slutligen skiljs C2 från C3 i destillationstorn 5. I toppen av tornet tar man ut en
blandning av eten och etan och i botten en blandning av propen och propan. Båda
dessa strömmar leds vidare till varsin destillationskolonn. Eftersom det endast skiljer
15,1°C i kokpunkt mellan etan och eten och futtiga 5,3°C mellan propan och propen
krävs att destillationstorn 6 & 7 har många bottnar, där gasblandningarna kan
förångas och kondenseras om och om igen. Trots att destillationstorn 7 är krackerns
största, innehåller propenflödet från toppen av kolonnen ändå 3-4% propan, att
jämföra med 0,05% etan som följer med etenflödet. Bottenflödet från de båda tornen,
etan och propan, förs tillbaka till krackugnarna.
Hjärtat och blodomloppet
Man skulle kunna jämföra krackern med ett hjärta, gaserna med blodet och de 90 mil
rörledningar som finns i Stenungsund med blodkärlen. Så beroende av varandra är
företagen här i Stenungsund. Genom rören strömmar eten, propen, vätgas och
bränngas dag och natt och förser alla olika reaktorer med råvara. Figur 6, sid 39 visar
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hur detta nätverk hänger ihop. Följ med genom rören och se vad som händer med
molekylerna på de andra fabrikerna…
Frågor om krackning hos Borealis
Gym
28. Vilken råvara skulle du välja vid krackningen för att få så mycket eten som
möjligt? Eller så mycket C3 och C4 som möjligt?
29. Varför tillförs vatten vid krackningen? Hur tas det bort?
30. Beskriv med egna ord
a) vad krackningen går ut på,
b) hur krackningen går till,
c) vilka bireaktioner som sker och hur man motverkar dem.
31. Vad är krackbensin, hur bildas det och vad används det till?
32. Varför är det viktigt att katalysatorerna vid hydreringen endast hydrerar
trippelbindningar och inte dubbelbindningar?
33. Varför kyler man ner gaserna till under -100°C efter hydreringen? Hur gör man
för att kyla så kraftigt?
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Polymerisation hos Borealis
- här byggs byggstenarna ihop
Hur kan man göra plastleksaker av bensin? Och hur kan farlig etengas blir plastpåsar
som skyddar vår mat i frysen? Det är i Stenungsund det händer. Hos Borealis
polyeten görs tusentals ton polyeten varje dygn av den eten som framställs i
krackern. Så här går det till…
Eten - en utmärkt byggsten
Alla plaster byggs med korta och reaktionsvilliga
molekyler (monomerer) som binds till varandra i långa
kedjor (polymerer). Eten innehåller en dubbelbindning,
vilket gör den reaktiv och därför lämplig som byggsten.
Om dubbelbindningen spricker upp kan en etenmolekyl
binda sig till någon annan, vars dubbelbindning i sin tur
spricker upp och binder sig till nästa etenmolekyl, osv.
På så sätt bildas långa kedjor av etenmolekyler polyeten.

Figur 17 Eten
(till vänster)
samt en del av
en polyetenkedja (nedan).

Men det är svårt att få eten att polymeriseras. Av en
slump upptäcktes på 30-talet att syre kunde starta
polymerisation av eten vid mycket höga tryck. Ofta
exploderade dock tryckkärlen när man experimenterade. Så småningom kom man på
att syret var boven. Lite syre i gasblandningen behövs för att starta reaktionerna,
men för mycket syre gör reaktionerna så snabba att tryckkärlen exploderade av
reaktionsvärmet. På 50-talet upptäckte Carl Ziegler och Giullio Natta en katalysator
som underlättar polymerisationen, vilket belönades med ett Nobelpris i kemi 1963.
Tre olika processer hos Borealis
Borealis använder tre olika tekniker för att tvinga etenmolekyler att bilda polymerer.
1. Högtrycksprocessen. Med hjälp av mycket kraftiga
pumpar pressas etenet ihop till ofattbara 2000 bar.
Trycket kan jämföras med det vattentryck som skulle råda
i havet på ca 20 km:s djup (om det fanns så stora djup…).
En tillsats av små mängder syre får etenmolekylerna att
polymeriseras till polyeten. För att klara trycket sker
reaktionerna i rör med mycket tjocka väggar, som kyls
utvändigt med vatten, eftersom det blir väldigt varmt vid
reaktionen. Reaktionerna går mycket snabbt och ger
kraftigt förgrenade polymerer. Eftersom polymeren blir så
grenad kan molekylerna inte packas så tätt. Därför får
plasten låg densitet och kallas LågDensitetsPolyEten (LDPE).
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2. Lågtrycksprocessen. Med hjälp av en katalysator
kan etenmolekyler bindas ihop till polyetenkedjor
utan att man behöver ha så höga tryck. Gaserna
cirkuleras genom en reaktor som innehåller redan
tillverkad polyeten samt små mängder katalysator.
Hela tiden bildas mer och mer polyeten och ny eten
tillförs i gasströmmen. Med jämna mellanrum tas
polyeten ut ur reaktorn, och då följer även
katalysator med, inbyggd i polymererna. Då måste
man tillföra ny katalysator.
De polymerer som bildas i denna reaktor är inte så
grenade. Molekylerna kan därför packas tätt, så att
plasten får hög densitet - HögDensitetsPolyEten
(HD-PE). Om man vill ha förgreningar i kedjan kan
de skapas genom att tillsätta andra gaser, t ex
buten och hexen. Då kan man även här få polyeten
med låg densitet - Linjär LågDensitetsPolyeten
(LLD-PE).

Eten

Katalysator
i en polyetenbädd

Polyeten

Figur 19 Reaktorn i lågtrycksanläggningen.

3. Borstarprocessen.
Hösten
1999 började Borealis bygga
en sk Borstaranläggning, där
man polymeriserar eten i två
steg.

Eten

I första steget sker reaktionerna med hjälp av en
Här bildas korta
Här bildas långa
Eten
polyetenkedjor
katalysator, löst i flytande
polyetenkedjor
Polyeten
propan16. Genom att låta
med långa
reaktionerna ske i en vätska
och korta
kedjor
kan man lättare leda bort
värmen som bildas vid
reaktionerna. Etenet löser sig i
propanet i en loopreaktor - ett
Figur 20 De två reaktorerna i Borstaranläggningen. Tv en
långt slutet rör. Reaktorlös- loopreaktor (reaktioner i vätskefas) och till höger en
ningen pumpas runt i loopen lågtrycksreaktor (reaktioner i gasfas).
och etenet reagerar på de
mikroskopiska katalysatorkornen och bildar korta polymerkedjor. Det är viktigt att
kyla reaktionen, eftersom polyetenet annars smälter ihop till större klumpar.
I nästa steg separeras plastkornen från propanet och leds in i gasfasreaktorn. Där
bildas nya, långa polymerer på samma katalysatorkorn. På det sättet får man en
blandning på molekylnivå av långa och korta polymerer, med låg andel
medellånga polymerer.
Den polyeten som tillverkas på detta sätt har överlägsna egenskaper jämfört med
annan polyeten. Trots att den är mycket stark (pga långa polymerer) är den lätt att
forma i maskiner (pga korta polymerer som fungerar som smörjmedel). Denna typ
av plast kallas bimodal polyeten. Du kan läsa mer om olika plastsorter i
fördjupningsdelen Olika typer av polyeten.
16

Propan är flytande vid reaktionstemperatur på ca 80°C, pga att trycket i reaktorn är 70 atm.
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Frågor om polymerisation hos Borealis
Hög
36. Varför är eten en så bra molekyl att göra polymerer av? Ge exempel på någon
annan molekyl som också borde gå att polymerisera.
37. Jämför högtrycks- och lågtrycksanläggningen. Vilka likheter och skillnader ser
du?
38. Den polyeten som tillverkas i Borstaranläggningen har unika egenskaper. Vad är
så speciellt med plasten?

67

Polymerisation av eten hos Borealis

Anläggningen - högtrycksanläggningen

Hög / Gym

Anläggningen (Hög/Gym)

Borealis polyeten
- tre sätt att göra polyetenplast
Den äldsta metoden att tillverka polyeten upptäcktes på
30-talet och går ut på att polymerisera eten under
mycket högt tryck och med små mängder syre.
Resultatet är polyeten med många förgreningar och låg
densitet - lågdensitetspolyeten (LD-PE). På 50-talet
Figur 21 LD-PE
upptäcktes en katalysator som underlättar polymerisationen. Då får man raka polymerer, där antalet
sidogrenar kan regleras genom att man tillsätter andra
monomerer. Denna plast har högre densitet eftersom
polymermolekylerna packas tätare och kallas högdensitetspolyeten (HD-PE). Under 90-talet utvecklades en ny Figur 22 HD-PE
typ av högdensitetspolyeten med en blandning av korta
och långa polymerer, med överlägsna egenskaper. Du kan läsa mer om polyeten upptäckt och strukturer - i fördjupningsdelen Olika typer av polyeten.
Hos Borealis i Stenungsund tillverkas alla dessa polyetensorter. Den äldsta fabriken
är högtrycksanläggningen, där LD-PE tillverkas. HD-PE tillverkas med hjälp av en
katalysator i lågtrycksanläggningen, medan den nya typen av polyeten tillverkas i
Borstarreaktorn, som byggdes hösten 1999.

Högtrycksanläggningen
Högtrycksanläggningen byggdes i Stenungsund på 60-talet. Den består av tre
parallella reaktorer, varav en syns i Figur 25.
Viktigt att blanda råvarorna rätt…
I högtrycksprocessen är det viktigt att blanda råvarorna på rätt sätt. Förutom eten
tillsätter man något som startar polymerisationen och något som kan avsluta
polymerisationen. Ibland blandar man i någon annan omättad förening som byggs in i
polymeren - man gör en copolymer.
För att starta polymerisationen behövs små mängder syre. Syre • O O CH2 CH2
och eten bildar tillsammans etenperoxid, som kan starta reaktionerna. Tillsätter man för mycket syre bildas för mycket peroxider Figur 23 Etenperoxid
och reaktionerna kan då skena. Då stiger tryck och temperatur och med radikaler i varje
polyetenet spjälkas till koldioxid och vatten. Reaktorn är dock ände.
byggd för att klara sådana händelser. I polyetenets barndom uppstod ofta
explosioner, men idag vet man precis hur mycket syre som behövs. På Borealis tillför
man mindre än ett kilo syre per ton eten.
Enbart syre räcker inte för att starta polymerisationen. När råvarorna kommer in i
reaktorn är de alldeles för kalla för att eten och syre ska reagera och bilda peroxider.
Därför tillsätter man andra peroxider som kan starta polymerisationen och frigöra så
mycket värme att syret kan börja reagera.
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Figur 24 Butylakrylat vanlig comonomer i
LD-PE.
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Destillation 2

Ibland tillsätter man även andra omättade kolväten, comonomerer,
som byggs in i polymeren och ger sidogrenar. I högtrycksanläggningen använder man framför allt butylakrylat, vilket gör
plasten mer transparent och lite gummiartad.

H
C

H2C

eten

Om eten polymeriseras okontrollerat under högt tryck blir
polymerkedjorna alldeles för långa. Då blir plasten hård och omöjlig
att bearbeta. Därför tillsätter man en förening, metyl-etyl-keton
(MEK), som både kan avbryta tillväxten av redan bildade
polymerkedjor och starta ny polymerisation. Du kan läsa mer om
bensoylperoxid och MEK i fördjupningsdelen Reaktionsmekanismer vid polymerisation - högtrycksanläggningen.

Destillation 1
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Kylning

LD-PE

MEK +
Biprodukter

Biprodukter till
förbränning

Reaktor
600 m rör

Figur 25 Schematisk bild av Borealis högtrycksanläggning, där man tillverkar lågdensitetspolyeten (LD-PE).

Pumpar skapar ofattbara tryck
För att etenmolekyler ska reagera med varandra och bilda polymerer krävs oerhört
stora tryck. Reaktionsblandningen komprimeras i flera steg. Först höjs trycket från 30
bar till 100 bar och kyls med flytande propen. Därefter komprimeras blandningen till
2000 bar. Det motsvarar ett vattentryck som skulle råda 22 000 meter under
havsytan! (Världens djupaste djuphavsgrav ligger utanför Guam i Stilla havet och är
11 034 meter…)
Temperaturen ligger nu på ca 60°C, vilket är betydligt över den kritiska temperaturen,
dvs den temperatur då en gas inte kan komprimeras till en vätska - hur hårt man än
trycker. Det är ett tillstånd mellan vätska och gas, där molekylerna inte är lika löst
bundna till varandra som i en gas, fastän molekylerna är lika tätt packade som i en
vätska.
Reaktioner i långa rör
Kraven på en högtrycksreaktor är höga:
• Höga tryck kräver tjocka rör.
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För att starta reaktionen måste gaserna först värmas upp - men så fort reaktionen
kommit igång måste rören kylas, eftersom det frigörs väldigt mycket värme vid
polymerisationen.
Kylningen måste vara effektiv, så att de bildade polymererna inte krackas sönder.
Det polyeten som bildas får inte fastna på rörens insida, eftersom man då riskerar
igentäppta rör med temperaturstegring och krackning som följd.

Varje reaktor är byggd av 600 meter långa rör, som löper
fram och tillbaka i 25-meterslängder. För att klara trycket är
rören 8 cm i diameter och har väggar som är 3 cm tjocka.
Kylmedlet (t ex vatten) leds genom ett yttre rör. Varje
reaktor är omgiven av tjocka betongmurar, så att trycket
från en eventuell explosion leds rakt uppåt istället för åt
sidorna.
I den första delen av det 600 meter långa röret värms
reaktionsblandningen med hjälp av hetvatten. Värmen gör
att de tillsatta peroxiderna i blandningen sönderdelas och
bildar radikaler, molekyler med oparade elektroner.
Radikaler är mycket reaktiva och kan därför initiera
polymerisationen.
Av reaktionsvärmet blir blandningen så varm att syret
börjar reagera med eten och initiera ytterligare polymerisation. Då måste man kyla rören med vatten. Dessutom kyls
reaktorröret av den andra hälften av reaktionsblandningen
som tillförs på mitten av rörets längd.

yttre rör
kylmedium
eten
mm

inre rör,
tjock vägg
reaktionsblandning

Figur 26 Rörens konstruktion i
högtrycksanläggningen.

Figur 27 Detalj av det inre
röret, fotograferat intill en 5krona.

För att rören inte ska sättas igen av den polyeten som
bildas regleras flödet så att endast 20% av etenet reagerar
i reaktorn. Med hjälp av en pulserande ventil släpper man
stötvis ut produkterna ur reaktorrören, vilket gör att rören blir urblåsta.

Källa: Borealis

Uppsamling och rening
Den blandning som kommer ut ur reaktorn separeras i en mottagningstank, där flödet
sprutar ut genom ett hålförsett, böjt rör. Pga böjen uppstår rotation i tanken, vilket gör
att partiklarna hamnar längs väggarna och gaserna i mitten. Polyetenet, som är i
smält form, rinner ner i botten där det formas till små kulor (pellets).
Från tankens topp tas gaserna ut, kyls med vatten och destilleras. Eten och MEK
separeras i två destillationstorn och återförs till produktionen. Biprodukterna går till
förbränning.
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Lågtrycksanläggningen
Skillnaden mellan högtrycks- och lågtrycksprocessen är stora, vilket framgår av
tabellen nedan. De polymerer som bildas skiljer sig också i struktur (se fördjupningsdelen Olika typer av polyeten).

Högtrycksanläggningen

Lågtrycksanläggningen

Polymerisationen kräver mycket höga tryck
(2000 bar) i reaktorn.

Tack vare katalysatorn krävs en hundradel så
stort tryck (20 bar). Reaktionerna sker i gasfas.

Polymererna bildas genom radikalreaktioner,
vilket ger slumpartad tillväxt. Polymererna blir
därför kraftigt grenade, och man kan inte urskilja
någon huvudkedja. Förgreningen gör att plasten
får låg densitet.

Polymererna växer på katalysatorns yta, vilket
ger i huvudsak ogrenade polymerer. Sidogrenar
bildas m h a tillsatsgaser, t ex buten och hexen.
De svagt förgrenade molekylerna kan packas tätt
och plasten får därför hög densitet.

Gasen i reaktorn består av nästan ren eten,
eftersom det går åt energi att pressa ihop gaser
och man därför inte har råd att späda ut etenet.

Gasen i reaktorn består av eten och kvävgas
(50/50). Därmed blir det lättare att styra
reaktionerna.

Reaktionerna går oerhört snabbt i reaktorn.
Gaserna passerar de 600 meter långa
reaktionsröret på <60 sekunder. Då hinner 20%
av etenet reagera.

Utspädningen ger lugnare reaktioner. Gaserna
cirkulerar om och om igen genom reaktorn, och
ny eten tillförs vartefter den förbrukas.

Tabell 7 Jämförelse mellan högtrycks- och lågtrycksanläggningen.

Gaser i omlopp…
De gaser som används i lågtrycksanläggningen måste vara mycket rena, eftersom
katalysatorn annars förstörs. Etenet är i reaktorn utspätt med 50% kvävgas för att
reaktionerna ska gå lagom fort. Vätgas tillförs, som kan avbryta polymerisationen och
därmed ge lagom långa polymerer. Dessutom tillförs andra omättade kolväten
(comonomerer), t ex buten eller hexen, som byggs in i polymererna och ger
sidogrenar.
Reaktorn innehåller en bädd av redan tillverkad polyeten (sk. fluff), som fungerar som
bärare för katalysatorn. Gaserna förs in underifrån och passerar genom fluffen, där
en del av etenet reagerar på katalysatorkornen. Samtidigt hindrar gaserna fluffen från
att packas ihop genom att den hela tiden hålls i rörelse. Reaktorn har en
karaktäristisk trattliknande topp för att polyetenet inte ska följa med gaserna ut ur
toppen av reaktorn. När reaktorns diameter ökar, minskar gasernas hastighet och
polyetenpartiklarna kan falla tillbaka ner i reaktorn. (Jmf med att släppa taget om en
hopklämd trädgårdsslang - vattnet strömmar saktare.)
Polymerisationen sker på katalysatorkornens yta. Tusentals polymermolekyler växer
på varje katalysatorkorn. Nya etenmolkyler adderas till polymeren vid katalysatorytan, vilket innebär att polymeren förlängs inifrån. På så sätt byggs katalysatorkornen
in i plastmaterialet och följer med produkten. Därför måste ny katalysator tillföras,
trots att definitionen på en katalysator är att de inte förbrukas under reaktionen. Läs
mer i fördjupningsdelen Reaktionsmekanismer i vid polymerisation - lågtrycksanläggningen.
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Restgaser
till förbränning

Pump

Katalysator

Polyeten + gaser

System för
gasåtervinning

Kvävgas
Vätgas
Buten
Hexen

Gasrening

Eten

Polyeten +
biprodukter

Avgasning (lågt tryck)

Gasfasreaktor

Eten + kvävgas

Polyeten

Polyeten
till bearbetningen

Kylning

Klumpkvarn

Vatten

Figur 28 Schematisk bild över lågtrycksanläggningen hos Borealis

Vid polymerisationen frigörs stora mängder värme. Gaserna från reaktorn kyls och
förs tillbaka. Hela tiden förbrukas eten, buten, hexen och vätgas, och ersätts med ny
gas. Samtidigt ökar mängden polyeten i reaktorn - det är dags för tömning…
Satsvis tömning av reaktorn
Ungefär varannan minut, när polyetenet når en viss nivå i reaktorn, tömmer man ut
en del, men låter alltid en del vara kvar. Vid tömningen följer även gaser med ut, och
man vill återföra så mycket gas som möjligt. Genom ett sinnrikt system med
trycktankar som töms i en viss följd kan den största delen av gaserna föras tillbaka till
reaktorn. Systemet är endast symboliskt presenterat i figuren.
Från tömningstankarna kommer en ström av polyetenfluff som innehåller små
mängder reaktionsgas. Dessa gasrester tas bort genom spolning med kvävgas och
går till förbränning. Dessutom tillförs vattenånga för att förstöra aktiviteten hos
katalysatorn. Den skulle annars kunna katalysera nedbrytning av polyetenet. För att
tillverka 1 ton polyeten går det åt 1015 kg eten (varav 15 kg går till förbränning) och 2
hg katalysator.
Det polyeten som bildats passerar genom en kvarn (som mal sönder större klumpar)
och skickas sedan till bearbetningen (se nedan).

Borstaranläggningen - framtidens teknik
När man tillverkar polyeten spelar polymerernas längd stor roll. De långa
polymererna ger plasten styrka, medan de korta fungerar som smörjmedel så att de
längre kedjorna kan glida mot varandra. Det senare är viktigt för att materialet ska
vara lätt att forma i maskiner som gör plastdetaljer. För bästa kvalité bör polyetenet
innehålla långa och korta kedjor, men inte så mycket medellånga. Dessutom krävs
att de långa och korta polymererna är blandade på molekylnivå.
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Med traditionell teknik kan man inte tillverka en sådan polyeten. Men genom att
bygga ihop två olika reaktorer kan man få polyeten med molekylär blandning av olika
långa polymermolekyler. En sådan anläggning började byggas i Stenungsund hösten
1999. I Borstaranläggningen tillverkas korta polymerer i den ena reaktorn och överförs till en annan reaktor där det bildas långa polymerer på samma katalysatorkorn.
Tryckhöjning Rening
Eten, Propan, Vätgas
Lågtrycksreaktor
(se fullständig bild ovan)

Eten
Loopreaktor
(vätskefas)
Propan
Vätgas
Buten
Hexen

Katalysator

gasbubblor
polyeten

Polyeten + Reaktionsblandning i vätskefas

Gasfasreaktor

Avgasning

Mantlat rör för
effektiv kylning

Bimodal
polyeten

Här bildas de långa
polymererna.

Polyeten
(korta polymerer)

Figur 29 Schematisk bild av Borstaranläggningens två delar. Först bildas korta polymerer i
loopreaktorn (vätskefas). Polymererna överförs sedan till en gasfasreaktor, där de långa
polymererna bildas. Gasfasreaktorn i Borstaranläggningen är konstruerad precis som i
lågtrycksanläggningen, med den skillnaden att den matas med en katalysator på vilken
polymerisationen redan har börjat.

Korta kedjor bildas i vätskefas
I Borstaranläggningen sker reaktionerna i två steg först i en loopformad vätskefasreaktor och sedan i
gasfas i en gasfasreaktor.
Loopreaktorn består av ett långt rör, format som en
slinga. Reaktionsgaserna är lösta i propan tillsammans
med katalysator som cirkulerar i röret under tryck.
Genom att reaktionerna sker i en vätska kan man kyla
effektivare. Röret kyls utvändigt med vatten, enligt
figuren. Kylningen är viktig för att hindra polymererna
från att smälta ihop till klumpar.

yttre rör
kylvatten
eten,
propan,
mm

inre rör
reaktionsblandning

Figur 30 Röret i loopreaktorn är dubbelt, så att
reaktionsblandningen
effektivt kan kylas med
vatten.

För att polymererna ska bli korta och ogrenade tillsätter
man mycket vätgas och lite comonomerer till reaktionslösningen. Med jämna
mellanrum tas delar av reaktionslösningen ut ur loopreaktorn och leds till en
avgasningstank. Där förångas propan, eten och vätgas, medan katalysatorkornen,
som nu är inbäddade i korta polymerer, faller ner till botten av tanken. Gaserna
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återförs till loopreaktorn, medan de korta polymerer som växer på katalysatorkornen
går vidare till gasfasreaktorn.
Långa kedjor växer bland de korta
I nästa reaktor sker reaktionerna i gasfas. För att det ska bildas långa och grenade
polymerer på samma katalysatorkorn där de korta polymererna redan sitter har man
låg halt vätgas och hög halt buten eller hexen i gasfasreaktorn. Vätgas avbryter
polymerernas tillväxt, medan buten och hexen ger förgreningar.
På detta vis får man polyeten med korta och långa polymerer blandade på
molekylnivå vilket ger unika egenskaperna hos plasten. Du kan läsa mer om olika
polyetenkvalitéer i fördjupningsdelen Olika typer av polyeten.

Tillsatser i polyeten
All polyeten hamnar till slut i bearbetningen. Här ges plastråvaran de egenskaper
som beställaren önskar med hjälp av olika tillsatser. När man i plastindustrin tillverkar
olika detaljer av plast smälter man ner små kulor av plast och formar till folier, påsar,
kabelisolering, rör, förpackningar, mm. Några exempel på tillsatser som förändrar
plastens egenskaper är:
•

Smörjmedel. Ofta pressas den smälta plasten genom munstycken vid
formningen. För att plasten ska rinna bra genom maskinerna tillsätter man t ex
zinkstearat (zinktvål) som fungerar som smörjning mellan molekylerna.

•

Antioxidanter. När plasten är smält är den så varm att den lätt oxideras, vilket gör
att polymererna klyvs. Därför måste man tillsätta ämnen i plasten som oxideras
lättare än polyetenet, t ex fenoler. Ju mer antioxidant man tillsätter, desto högre
temperaturer tål plasten.

•

UV-stabilisatorer. Polyetenkedjorna är även känsliga för solens UV-ljus. UV-ljuset
har tillräckligt hög energi för att spräcka bindningar, vilket kan skapa
dubbelbindningar i polymeren eller kedjeklyvning. Därför tillsätter man något
ämne som absorberar solens UV-ljus bättre än polyeten, och faller sönder i dess
ställe. Exempel på UV-stabilisatorer är kolpulver och vissa typer av färgpigment.
Ju mer UV-stabilisator man tillsätter, desto längre tid håller plasten i solljus.

Polyetenet blandas med tillsatserna i en
blandare med stora omrörare. Friktionen
mot omrörarbladen gör att plasten smälter
och blandas med tillsatserna. Därefter
pressas polyetenet genom en skiva med
hundratals hål. Utanför finns en roterande
kniv som kapar strängarna till små pellets,
som packas och säljs.

Polyeten

Tillsatser
Blandning

Pellettering

Figur 31 Slutbearbetning av polyeten.
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Frågor om polymerisation hos Borealis
Gym
39. Beskriv syrets roll vid polymerisationen av eten i högtrycksanläggningen.
40. Hur kan man skapa förgreningar i polymererna i LD-PE och HD-PE?
41. I högtrycksanläggningen låter man eten polymeriseras i 600 meter långa rör.
Varför kan man inte lika gärna låta polymerisationen ske i en stor tank?
42. Jämför högtrycks- och lågtrycksanläggningen ur följande synpunkter: Hur startar
man polymerisationen? I vilket aggregationstillstånd befinner sig etenet? Hur
reglerar man polymerernas längd?
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Översikt

Översikt (Hög)

PVC-tillverkning hos Hydro
- här görs byggstenarna om
Telefonkortet, kontokortet, vattenröret, plastgolvet i badrummet, isoleringen runt elektriska
ledningar, blodpåsar - allt det och mycket mer i
din omgivning är tillverkat av PVC. PVC är
förkortningen för polyvinylklorid, en av våra
vanligaste plastmaterial. PVC har tillverkats i
Stenungsund sedan 70-talet.
Råvarorna till PVC är vanligt koksalt och eten.
Eten köps från Borealis kracker och saltet
kommer med båt från Holland, Danmark eller
England till Hydros egen hamn.
Tillverkningen sker i tre steg - först produceras
klorgas av koksalt med hjälp av elektrisk
energi. Sedan låter man klorgasen reagera
med eten och bilda kloroeten. Kloroeten kallas
även vinylklorid - ett namn som kommer
användas fortsättningsvis. Som ett mellansteg i
produktionen bildas dikloroetan. Slutligen låter
man tusentals vinylkloridmolekyler reagera
med varandra och bilda polyvinylklorid - PVC.
Klorgasfabriken
Varje år importeras ca 200 000 ton salt, som
man löser i vatten och leder in i elektrolysceller.
Saltlösningen omvandlas med hjälp av elektrisk
energi till klorgas, vätgas och natriumhydroxid,
enligt formeln:
2 NaCl (aq) + 2 H2O (l) + energi →
→ Cl2 (g) + 2 NaOH (aq) + H2 (g)
Natriumhydroxidlösningen
säljs
till
bl a
pappersmassaindustrin, som använder den för
att lösa upp träfibrer, eller bryggerier, som
använder den för flasktvätt. Vätgasen används
dels som bränsle inom anläggningen eller säljs
till Neste Oxo. Klorgasen leds vidare till
vinylklorid-abriken.

Na

H

Cl

H
O

Natriumklorid
NaCl

Elektrisk
energi

Vatten
H2O

Klorgasfabriken
Här omvandlas koksalt och vatten till klorgas, vätgas
och natriumhydroxid med hjälp av elektrisk energi

Klorgas
Cl2

Vätgas
H2

Natriumhydroxid
NaOH

Eten C2H4
från Borealis
kracker

Vinylkloridfabriken
Här reagerar klorgas med eten. Då bildas dikloroetan.
Dikloroetanet hettas upp och faller sönder till kloroeten
(vinylklorid) och väteklorid.

Väteklorid
HCl
Upphettning

Dikloroetan
C2H4Cl2

Vinylklorid
(kloroeten)
C2H3Cl

Polyvinylkloridfabriken
Här reagerar tusentals vinylkloridmolekyler med
varandra (polymeriseras) och bildar långa
molekylkedjor (polymerer).

Polyvinylklorid (PVC) - [ CH2CHCl ]n -

Figur 32 Översikt över PVC-tillverkning. Av
koksalt och eten tillverkas polyvinylklorid.
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Vinylkloridfabriken
I vinylkloridfabriken gör man om
etenmolekyler från krackern genom
att byta ut en väteatom mot en
kloratom. Då bildas vinylklorid - en
annan bra byggsten för plasttillverkning.
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Figur 33 Eten reagerar med klorgas och bildar dikloroetan.
H

H

H

Cl

Väteatomerna låter sig dock inte Cl C C Cl
C
C
+ H Cl
H
H
bytas ut en och en. Istället bildas
H
H
först dikloroetan - en molekyl där två
väteatomer ersatts av två klor- Figur 34 Dikloroetan hettas upp och faller sönder till
atomer. En sådan molekyl kan inte vinylklorid och väteklorid.
polymeriseras eftersom den inte innehåller några dubbelbindningar. Därför hettas
dikloroetan upp så att molekylen spjälkas och bildar en vinylklorid- och en
vätekloridmolekyl. Vätekloriden tar man hand om och gör ny dikloroetan av, medan
vinylkloriden går vidare till PVC-fabriken.
PVC-fabriken
I PVC-fabriken reagerar tusentals vinylkloridmolekyler med varandra och bildar långa
molekylkedjor. Det sker genom att dubbelbindningen i en vinylkloridmolekyl spricker
upp och binder sig till en annan molekyl, vars dubbelbindning i sin tur går upp, osv.
Sådana reaktioner kallas polymerisation. För att reaktionerna ska starta krävs att
man tillsätter något ämne, sk initiator, som bryter de första dubbelbindningarna. När
reaktionerna väl kommit igång fortsätter de spontant.
Det finns två sorters PVC, som skiljer sig åt bara genom storleken på plastkornen.
Suspensions-PVC ser ut ungefär som strösocker. Denna typ av PVC används för att
tillverka rör, kabelisolering, fönsterprofiler, mm. Vid tillverkningen av färdiga
plastdetaljer smälter man sedan kornen och formar plasten på olika sätt.
Emulsions-PVC består av korn som är nästan tusen gånger mindre än suspensionsPVC. Kornen är så små att konsistensen blir ungefär som florsocker. Denna typ
används för att tillverka tunna PVC-skikt i mattor, tapeter, takfolier, handskar, mm.
Om man har för stora korn hinner de inte smälta ordentligt utan gör ytan skrovlig och
repig.
I PVC-fabriken leds vinylklorid in i reaktorer fyllda med vatten. Genom omrörning
bildar vinylkloriden (som är olöslig i vatten) små droppar i vattnet. När man ska
tillverka emulsions-PVC tillsätter man emulgeringsmedel (ungefär som diskmedel) för
att skapa extra små droppar. Vid reaktionen frigörs mycket värme som kyls bort.
Efter polymerisationen i reaktorerna flyter PVC-kornen omkring i vattnet. Man skiljer
plastkornen från vattnet genom centrifugering och torkning med varmluft innan den
packas och säljs.
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Frågor om PVC-tillverkning hos Hydro
Hög
53. Använd molekylmodeller för följande uppgifter. Utgå från de råvaror som behövs
för att tillverka PVC: två Cl2 och två eten.
a) Visa vad som händer i vinylkloridfabriken (reaktionen sker i två steg). Vilka
ämnen bildas? Vad bör man göra med biprodukterna?
b) Visa vad som händer i PVC-fabriken. Sätt gärna ihop era vinylkloridmolekyler
med vinylkloridmolekyler som andra grupper har tillverkat.
54. Beskriv hur man gör för att tillverka olika stora PVC-korn.
55. Förklara med egna ord vad som kan menas med rubrikens uttryck "här görs
byggstenarna om". Vilka byggstenar? Vadå "görs om"?
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Anläggningen (Hög/Gym)

PVC-tillverkning - en trestegsprocess
Vägen från salt och eten till färdig PVC-plast sker i tre steg. Först tillverkas klorgas av
koksalt, sedan reagerar klorgas med eten och bildar vinylklorid och till sist
polymeriseras vinylklorid till långa kedjor - polyvinylklorid (PVC).

Klorgasfabriken
Det finns flera olika metoder att tillverka klorgas industriellt. När man i slutet av 60talet byggde klorgasfabriken var kvicksilvermetoden den billigaste och den som gav
den renaste natriumhydroxiden som biprodukt. Idag skulle man välja andra metoder,
eftersom anläggningen ger vissa utsläpp av kvicksilver. Läs mer om detta i
fördjupningsdelen PVC och miljön.
Först löser man koksaltet i små mängder vatten till en koncentrerad saltlösning.
Denna lösning leds in i elektrolysceller. Med hjälp av elektrisk energi tillverkas
klorgas, vätgas och därefter natriumhydroxid i flera steg. Följande formel
sammanfattar alla reaktioner:
2 NaCl (aq) + 2 H2O (l) + energi → Cl2 (g) + 2 NaOH (aq) + H2 (g)
Vätgasen eldar man i ångpannorna för att få hetånga eller säljer till Neste Oxo. Där
använder man vätgasen för att reducera aldehyder till alkoholer och hydrera
dubbelbindningar. Natriumhydroxiden säljs, medan klorgasen används för att tillverka
vinylklorid i vinylkloridfabriken.

Vinylkloridfabriken
I vinylkloridfabriken tillverkar man monoklororeten av eten och klorgas.
Monokloroeten kallas även vinylklorid, ett namn som vi använder i
fortsättningen. Genom rör kommer råvarorna till fabriken - eten från
krackern och klor från klorgasfabriken. Tillverkningen kräver flera
reaktionssteg...

Figur 35
Vinylklorid
(monokloroeten)

HTC-reaktorn klorerar för mycket…
H
H
H
Det finns olika sätt att få eten att reagera med H
Cl
Cl
Cl
Cl
C
C
C C
+
klor. På Hydro har man valt en metod som H
H
H
H
kallas High Temperature Chlorination (HTC).
Eten och klorgas bubblas in genom hålför- Figur 36 Eten reagerar med klorgas i
sedda rör i den loopformade HTC-reaktorn, reaktorn och bildar dikloroetan.
som är fylld av redan tillverkad dikloroetan.
Blandningen cirkulerar tack vare de stigande gasbubblorna samt den värme som
frigörs när eten och klor reagerar. Någon katalysator behöver man inte tillsätta,
eftersom den bildas av sig själv. Järnet i reaktorns stålväggar oxideras (i små
mängder) av klorgasen och bildar järntriklorid (FeCl3) som kataylserar reaktionen.

För att all klorgas ska reagera, tillförs eten i överskott. Hela tiden kyls reaktorn
utvändigt med vatten, men i denna typ av reaktor låter man temperaturen vara så
hög (ca 115°C) att vätskan kokar. För varje ton dikloroetan som bildas frigörs så
mycket värme att fem ton kokar bort från reaktorn. För att reaktorn inte ska koka torr
måste man därför återföra 80% av ångorna. Från reaktorn leds den avkokade
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Luft
Eten från
krackern

Väteklorid

Eten
Klorgas

Till PVC-fabriken
Eten

Dikloroetan

Export av
dikloroetan

Krackugn

Destillation 4

Dikloroetan, mm

Vinylklorid

Destillation 3

Destillation 2

Dikloroetan

Återföring av
dikloroetan

Oxiklorering

Dikloroetan

Destillation 1

HTC-reaktor

Eten

Klor

Dikloroetan, eten, mm

Eten

Klor från klorgasfabriken

Specialklorering
av eten

Vinylklorid
lagring

Biprodukter till förbränning
Dikloroetan +

biprodukter

Figur 37 Schematisk bild över vinylkloridfabriken. I HTC-reaktorn bildas först dikloroetan, som
sedan krackas till vinylklorid och väteklorid i krackern. Av den bildade vätekloriden görs ny
Originalbild: Hydro Polymers
dikloroetan i oxikloreringen. Vinylkloriden går vidare till PVC-fabriken.

gasblandningen ut till destillationstorn 1, där man från botten för tillbaka dikloroetan
till reaktorn.
Ångorna från HTC-reaktorn innehåller, förutom dikloroetan, oreagerad eten och en
rad biprodukter, t ex trikloroetan, tetrakloroetan, trikloroeten, mm. Från toppen av
destillationstorn 1 dras etenet av och leds till en specialreaktor där det får reagera
med lagom mycket klorgas - denna gång i gasfas på en fast katalysator. Denna
klorering är mycket effektivare än i HTC-reaktorn (därför behövs inget etenöverskott),
men den är så dyr att den inte kan användas för all klorering av eten.
Hälften av den dikloroetan som tillverkas i HTC-reaktorn och i specialkloreringen
lagras och exporteras. Den andra hälften renas från biprodukter i destillationstorn 2.
Biprodukterna förbränns i en avancerad ugn med flera reningssteg (se fördjupningsdelen PVC och miljön).
Värme klyver molekyler
H
H
H
Cl
I nästa steg hettas gasen upp till
C
C
+ H Cl
500 °C i krackugn. Då spjälkas en Cl C C Cl
H
H
H
H
vätekloridmolekyl av från varje
dikloroetan. Det bildas lika mycket
vinylklorid (önskad produkt) som Figur 38 Dikloroetan krackas sönder till vinylklorid och
väteklorid.
väteklorid (biprodukt). Så stora
mängder biprodukter måste man ta hand om på något sätt. Man skulle kunna bubbla
ner vätekloriden i vatten och få saltsyra, men det rör sig om alldeles för stora
mängder. Istället tar man vara på vätekloriden genom oxiklorering (se nedan) och får
därmed ny dikloroetan.
Gasblandningen som kommer ut ur krackugnen innehåller både vinylklorid,
väteklorid, oreagerad dikloroetan och biprodukter som bildas vid krackningen. Från
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destillationstorn 3 dras väteklorid från toppen och leds till oxikloreringen, medan
bottenflödet går till destillationstorn 4. Där kokar vinylkloriden av i toppen medan
oreagerad dikloroetan samt biprodukter från krackern kommer ut i botten.
Bottenflödet leds tillbaka till destillationstorn 2, där biprodukterna går till förbränning
och dikloroetanet får passera krackugnen igen.
Oxikloreringen tar hand om de sista kloratomerna…
För att inga kloratomer ska
H
H
H
H
gå till spillo leds den 2 H Cl +
Cl
Cl
C
C
C
C
½
O
+ H2O
+
2
H
H
avspjälkade
vätekloriden
H
H
från krackern till en serie
39 Oxiklorering. Väteklorid, som bildas i krackern, reagerar
reaktorer som i figuren är Figur
med eten och syre och bildar ny dikloroetan plus vatten.
ritad som en reaktor. Här
låter man väteklorid reagera med syre och eten (i överskott) och bilda ny dikloroetan
som sedan kan spjälkas i krackern. Dessutom bildas vatten. Överskottet av eten
destilleras bort (ej i figuren) och leds till specialkloreringsreaktorn.
På så sätt kommer mer än hälften av alla kloratomer att passera krackugnen minst
två gånger, vissa passerar ännu fler. Det är miljöhänsyn som ligger bakom denna
omständliga hantering, med ständiga överskott av eten för att få så många
kloratomer som möjligt på rätt plats, och inte hamna som biprodukt i
förbränningsugnen.

PVC-fabriken
Den vinylklorid som tillverkas i vinylkloridfabriken lagras och går vidare till PVCfabriken, där den polymeriseras till PVC-plast av olika kvalité - grovkornig och
finkornig.
Reaktioner i eller utanpå dropparna
Det är intressant att jämföra polymerisation av eten med polymerisation av vinylklorid. På Borealis är man tvungen att använda extremt höga tryck eller katalysatorer
för att få etenmolekylerna att reagera med varandra. Tack vare kloratomen är
vinylkloridmolekylerna mycket lättare att polymerisera. Därför behövs inte lika höga
tryck i PVC-fabriken som i Borealis högtrycksanläggning och heller ingen katalysator.
Dessutom kan reaktionerna ske i vatten, vilket ger en effektiv kylning. Läs mer i
fördjupningsdelen Eten vs vinylklorid.
Vinylkloriden leds in i vattenfyllda reaktorer och slås till droppar med hjälp av
omrörare. När man tillverkar grovkornig PVC vispar man kraftigt så att vinylkloriden
bildar små, små droppar i vattnet (suspension). För att hindra dessa droppar från att
klumpa ihop sig tillförs polyvinylalkohol - en vattenlöslig polymer som lägger sig som
en hinna kring vinylkloriddropparna. För att polymerisationsreaktionerna ska komma
igång i dropparna tillsätter man peroxider som är lösliga i vinylkloriddropparna.
Peroxiderna sönderfaller lätt till radikaler (reaktiva molekyler) som bryter
dubbelbindningen i vinylkloriden. Tusentals vinylkloridmolekyler kopplas på detta sätt
ihop till långa, ogrenade kedjor.
För att tillverka finkornig PVC måste man göra vinylkloriddropparna nästan tusen
gånger mindre än den grovkorniga PVC:n. Då hjälper det inte att vispa kraftigt, utan
man måste använda ytaktiva ämnen som skapar en emulsion av vinylklorid i vattnet.
PVC-tillverkning hos Hydro Polymers
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Torkluft med
PVC-damm
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Torkning
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Torr het luft
Emulsions-PVC med stora och små korn
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⇐ Suspensions-PVC = större korn

Vinylklorid
från vinylkloridfabriken
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vinylklorid.
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SuspensionsPVC

Centrifug
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Torkning

Torr het luft

Figur 40 Schematisk bild över PVC-fabriken. Till vänster sker polymerisationen i reaktorer fyllda
med vatten. Till höger visas separationsdelen, där PVC-kornen skiljs från vattnet. Beroende på
kornens storlek görs detta på olika sätt. De stora kornen (suspensions-PVC) kan centrifugeras
innan de torkas med luft (underst), medan emulsions-PVC har så små korn att det inte hjälper att
Originalbild: Hydro Polymers
centrifugera. Allt vatten måste därför avlägsnas m h a hetluft.

Det ytaktiva ämnet kan t ex vara natriumlaurylsulfat - en vanlig tensid i
pulvertvättmedel. Tack vare de ytaktiva ämnena får man mycket små
vinylkloriddroppar, och därmed större kontaktyta mellan vinylkloriden och vattnet. Då
kan man använda en vattenlöslig peroxid för att starta reaktionen.
Reaktionerna pågår i 4-8 timmar, innan reaktorerna töms och laddas om. Genom att
reglera tryck och temperatur kan man styra polymerernas längd, se tabell. Ju högre
tryck och temperatur, desto kortare blir kedjorna.
Temp Tryck
Antal
monomerer
Från reaktorerna förs produkterna till ett
10
bar
1100
65 °C
avdrivnings-torn där man sänker trycket. Då kokar
1350
59 °C 9 bar
den oreagerade vinylklorid som finns löst i de
1600
porösa PVC-kornen bort. Denna vinylklorid leds
52 °C 8 bar
tillbaka till reaktorerna. Du kan läsa mer om de Tabell 8 Tabellen visar hur PVColika PVC-sorterna, plastens historia och om polymerernas längd beror av tryck
tillsatser i fördjupningsdelen Mer om PVC.
och temperatur vid tillverkningen.
Källa: Hydro Polymers

Torkning på olika sätt
Ut ur avdrivningstornet kommer en vit uppslamning (slurry) av PVC-korn i vatten. När
man tillverkar suspensions-PVC kan man se de små vita kornen i slurryn, men i
emulsions-PVC är kornen så små att slurryn ser ut som mjölk. Beroende på PVCkornens storlek måste man använda olika tekniker för att få bort vattnet. Eftersom det
går åt mycket energi att förånga vatten, vill man naturligtvis förånga så lite vatten
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som möjligt. I suspensions-PVC är kornen så stora att de kan skiljas från vattnet
genom centrifugering. För emulsions-PVC finns inget alternativ till att förånga allt
vatten.
Centrifugering och lufttorkning av suspensions-PVC
I en centrifug trycks de strösockerliknande PVC-kornen ut mot centrifugens kanter.
PVC-fritt vatten töms från mitten av centrifugen, medan PVC:n tas från centrifugens
kanter. Blöt suspensions-PVC torkas sedan i ett torn, där het, torr luft blåser
underifrån. Torra korn är lättare är blöta - därför hamnar den torra PVC:n längst upp i
tornet, där den tas ut för att packas och lagras.
Lufttorkning och separation av emulsions-PVC
De små kornen i emulsions-PVC går inte att centrifugera. Därför måste allt vatten i
PVC-slurryn avdunstas. Slurryn rinner på en snabbt roterande skiva i toppen av ett
torktorn där torr, het luft strömmar uppåt. Tack vare skivan bildas små, små droppar
(=stor kontaktyta) vilket ökar avdunstningen. PVC-pulvret ramlar ner i botten av
tornet. En del av pulvret följer med luftströmmen ut ur torktornet, men fastnar på
filter-strumporna i det följande luftfiltret.
Alla korn i suspensions-PVC:n är inte lika stora. De största kornen måste separeras
bort och malas. Detta görs i en sk. vindsikt, som beskrivs i introduktionsartikeln Här
har storleken betydelse. Den färdiga PVC:n packas sedan och säljs till kunder som
tillverkar olika typer av PVC-produkter.
Frågor om PVC-tillverkning hos Hydro
Gym
56. Varför är man så noga med att ta hand om kloratomerna?
57. Beskriv hur en kloratom, som sitter på en dikloroetanmolekyl, "ska göra" för att
passera krackugnen en, två eller fler än två gånger. Finns det någon gräns för
hur många gånger samma kloratom kan åka runt mellan krackugnen, HTCreaktorn och oxikloreringen innan den går vidare till PVC-fabriken?
58. Varför väljer man olika initiatorer när man tillverkar suspensions- och emulsionsPVC?
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Ytlig verksamhet hos Akzo
- en ytkemisk diversehandel
Olja, som är grunden för hela Stenungsundskomplexet, består av molekyler som är
opolära. I Akzo Nobels anläggningar sker reaktioner som skapar polära molekyler av
oljan - i första hand genom reaktioner med syre. Hos de andra företagen i
Stenungsund är det ganska lätt att få en överblick över hela produktionen. I Akzo
Nobels fall är det nästan omöjligt, eftersom man använder ca hundra olika råvaror
och tillverkar hundratals olika produkter.
Etenoxidträdet
En viktig kemikalie i produktionen är etenoxid, som är en utmärkt kemisk byggsten,
eftersom den gärna ingår i kemiska reaktioner. Etenoxid tillverkas genom att man
låter eten reagera med små mängder syre. Etenoxid används sedan för att tillverka
många olika produkter. Bilden av etenoxidträdet visar alla de produkter där etenoxid
används vid tillverkningen. På Akzo Nobel tillverkar man några av de produkter som
visas i bilden.

Figur 41 Etenoxidträdet. Genom att låta etenoxid reagera med olika ämnen som markeras vid
rötterna kan man tillverka alla de olika föreningar som är markerade i grenarna. Dessa ämnen
används sedan i de produkter som är skrivna ute vid bladen. Etylenoxid är ett annat namn för
Källa: Akzo Nobel
etenoxid.
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Etenoxidfabriken
Hjärtat i hela anläggningen i Stenungsund
är etenoxidfabriken. Här låter man eten
reagera med små mängder syre och
bilda etenoxid. Eten kommer från
krackern och syre från AGA. Vid reaktionen bildas även stora mängder
koldioxid, som skickas tillbaka till Figur 42 Etenoxid
AGA för försäljning. Reaktionerna som sker kan sammanfattas i formeln:

Figur 43 Etylenglykol

5 eten + 5 syre Æ 4 etenoxid + 2 koldioxid + 2 vatten
Etenoxid är en mycket reaktiv molekyl, och därför måste produktion, lagring och
transport övervakas mycket noga och säkerheten vara hög.
När etenoxid bildats i reaktorn tvättas gaserna med vatten. Då reagerar en del av
etenoxiden med vattnet och bildar olika slags glykoler - en grupp föreningar som
innehåller två OH-grupper. De säljs och används bl a som släppmedel till betonggjutformar eller som malmedel i stenkrossar.
Aminer, aminer - överallt aminer!!!
I etanolaminfabriken och etylenaminfabriken låter man etenoxid
reagera med ammoniak och bilda en grupp ämnen som kallas
aminer. Etanolaminer och etylenaminer används vid tillverkningen av
en stor mängd olika föreningar. Dessa föreningar kan göra
material mjukare eller hårdare, skapa kladdiga ytor eller
förhindra koagulation, ge krämig konsistens eller förhindra
statisk elektricitet. De används därför i så skilda produkter som tvättmedel, målarfärg,
lim, smörjmedel, läkemedel, smink, tvål, rengöringsmedel, asfalt och pappersmassa.
Ett exempel kan du läsa i artikeln TAED och EDTA i tvättmedel.
Etanolaminfabriken - etenoxid reagerar med ammoniak
Etanolaminer är vattenlösliga och har relativt höga kokpunkter. Alla aminer har en
kväveatom i molekylen, som gör den basisk och reaktiv. Den reaktiva kväveatomen
gör att etanolaminer lätt ingår i kemiska reaktioner. Några exempel på
användningsområden framgår av nedanstående tabell.
Råvarorna till anläggningen är etenoxid från etenoxidfabriken och ammoniak som
importeras. När ammoniak och etenoxid reagerar bildas flera olika etanolaminer.
Efter rening får man monoetanolamin, dietanolamin samt en etanolaminblanding som
mest består av trietanolamin. En stor del monoetanolamin leds vidare till
etylenaminfabriken.
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Molekyl
MEA

Tillämpningsområde
CH2 CH2 OH

MonoEtanolAmin

N

H
H

DEA

CH2 CH2 OH

DiEtanolAmin

N

CH2 CH2 OH
H

TEA

CH2 CH2 OH

TriEtanolAmin

N

CH2 CH2 OH

Råvara för tillverkning av etylenaminer, vissa tvättmedel eller
tillsatser i skärvätskor. MEA används vid gastvätt av sura
gaser (t ex hos Neste Oxo i syntesgasproduktionen). MEAtioglykolat är det aktiva ämnet i den första vätskan vid
17
hårpermanent, som bryter bindningar mellan svavelatomer .
Råvara för tillverkning av milda tvättmedel, medel för
ytbehandling av tyger och tillsatsmedel i smörjmedel. Även
DEA används för att tvätta sura gaser. Föreningar av DEA och
fettsyror kan stabilisera löddret i t ex badskum och raklödder.
Används som smörjmedel vid malning av betong och som
råvara vid tillverkning av tvättmedel och emulgeringsmedel.

CH2 CH2 OH

Tabell 9 Användningområden för de tre olika etanolaminer som tillverkas hos Akzo Nobel.
Källa: Akzo Nobel

Etylenaminfabriken - molekylbygge med MEA
Även etylenaminer har kväveatomer som är mycket reaktiva och därför lätt reagerar
med andra molekyler. Föreningar med etylenaminer används inom många områden,
vilket framgår i tabellen.
Råvarorna till etylenaminfabriken är MonoEtanolAmin (MEA) från etanolaminfabriken,
importerad ammoniak och vätgas. I reaktorn bildas en lång rad olika föreningar.
Därför är en stor del av anläggningen till för separation av produkterna.
Namn

EDA
EtylenDiAmin

Strukturformel
H 2N

Användningsområden

CH2 CH2 NH2

AEEA
Amino-EtylEtanol-Amin

DETA
Di-EtylenTri-Amin

HO CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2

H2N CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2

PIP
Piperazin

NH
C C
H2 H2

AEP
Amino-EtylPiperazin

H2 H2
C C
N CH2 CH2

HN

C C
H2 H2

HEP
HydroxyEtylPiperazin

H2 H2
C C
HN

N CH2 CH2 OH

Råvara för tillverkning av schampo, sköljmedel och
komplexbildare.
Råvara för tillverkning av våtstyrkemedel i papper,
komplexbildare,
jonbytarmassa,
sköljmedel
och
rostskydd.
Används i flera läkemedel. Genom reaktion med
saltsyra eller citronsyra får man ett effektivt maskmedel
för t ex grisar. Piperazin används även i gummiindustrin och vid tillverkning av bl a insektsmedel.

H2 H2
C C
HN

Råvara
för
tillverkning
av
växtskyddsmedel,
komplexbildare, blekaktiveringsmedel i tvättmedel
(TAED), mm.

NH2

Används som härdare för epoxyplaster. Råvara för
tillverkning av asfaltstillsatser, läkemedel, emulgeringsmedel och rostskyddsmedel.
Råvara
för
tillverkning
asfaltstillsatser.

läkemedel

och

C C
H2 H2

Tabell 10 Exempel på användningsområden för etylenaminer
17

av

Källa: Akzo Nobel

Läs mer i Kemin i samhället kap 16, se referenslistan.
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Emulgolfabriken - skapar polära ändar med etenoxid
Emulgolfabriken är den
andra anläggningen hos
Akzo
som
använder
etenoxid
från
etenoxidfabriken. Övriga råvaror till
fabriken importeras, och
Figur 44 Fem stycken etenoxidmolekyler
finns exemplifierade i eten- på en lång fettalkohol - en typisk nonjonoxidträdets
rotsystem.
I tensid. Den vänstra delen är fettlöslig,
emulgolfabriken
reagerar medan syreatomerna gör den högra delen
flera etenoxidmolekyler med ena av molekylen vattenlöslig.
änden av olika fettlösliga molekyler. Då bildas
en vattenlöslig ände på den fettlösliga molekylen. Sådana ämnen kallas tensider. Det
är syreatomerna i kedjan som gör att molekylen blir mer polär, dvs. mer vattenlöslig. I
emulgolfabriken tillverkas många olika tensider. Många av det slag du säkert
använder varje dag…
Specialtensidfabriken - proffs på ytkemi
I specialtensidfabriken tillverkas ett hundratal olika tensider - specialdesignade efter
kundernas önskemål. Kunderna kan vara tillverkare av olika kemiska produkter, som
tvättmedel, livsmedel, rengöringsmedel, djurfoder, bekämpningsmedel eller
målarfärg. De anlitar Akzo i Stenungsund för att få hjälp att hitta en eller flera tensider
som gör att deras produkter blandar sig bra, flyter lagom lätt, har lagom ytspänning,
osv.
Specialtensidfabriken använder mest importerade råvaror från fabriker runt om i
Sverige och utomlands. Vissa råvaror kommer dock från emulgolfabriken. Du kan
läsa mer i fördjupningsdelen Tensider - ämnen som gör det möjligt att blanda.
Frågor om produktionen hos Akzo
Hög
62. Etenoxid är en mycket viktig kemikalie hos Akzo. Använd molekylmodeller och
illustrera reaktionsformeln 5 eten + 5 syre Æ 4 etenoxid + 2 koldioxid + 2 vatten.
63. Etenoxid används i Akzos fabriker för att tillverka olika ämnen. Para ihop orden i
kolumnerna på rätt sätt. Testa sedan att utföra reaktionen med molekylmodeller.
Råvaran…

…reagerar med…

…då bildas…

Eten
etanolamin
tensider i emulgolfabriken.
Etenoxid
ammoniak
etenoxid i etenoxidfabriken.
Etanolamin
fettlösliga ämnen
etylenaminer i etylenaminfabriken.
Etenoxid
syre
etanolaminer i etanolaminfabriken.
64. Tensider finns nästan överallt och används för att rengöra eller skapa bra
blandningar (emulsioner). Med stor sannolikhet har du tensider från Stenungsund
någonstans i ditt hem. I vilka sammanhang kommer du i kontakt med tensider
från det du kliver ur sängen tills du går och lägger dig?
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Akzos anläggningar
- här görs molekylerna mer polära
Akzo Nobel Surface Chemistry i Stenungsund gör ytkemiska produkter som används
t ex i tvätt- och rengöringsprodukter, kosmetika, färger, avfettningsmedel, asfalt,
djurfoder, mm. Kortfattat kan man säga att ytaktiva ämnen består av molekyler som
är fettlösliga (opolära) i ena änden och vattenlösliga (polära) i andra.
Akzos anläggning består av fem delar: etenoxidfabriken, etanolaminfabriken,
etylenaminfabriken, emulgolfabriken och specialtensidfabriken. Man kan säga att
Akzo Nobels verksamhet i Stenungsund går ut på att göra oljans opolära molekyler
mer polära. I figuren nedan finns en översikt över hur de olika delarna hänger ihop.
Eten

Ammoniak

från Borealis
kracker

Etenoxidfabriken

Etanolaminfabriken

här tillverkas etenoxid

här kopplas etenoxid och
ammoniak ihop till olika
etanolaminer, t ex

Koldioxid till AGA

H

H
C
H

C

här specialdesignas tensider
efter kunders önskemål. Ofta
ringer en kund och beskriver
vilka ämnen som ska blandas
i en produkt. Akzos kemister
testar sig fram tills de hittar en
tensidmix som passar den
18
aktuella blandningen .

hundratals specialdesignade tensider

H

O

H2N CH2 CH2 OH

Etenoxid

Emulgolfabriken
här reagerar etenoxid med olika
fettlösliga ämnen. Då bildas
molekyler med etenoxidkedjor i
ena änden och kolkedjor i
andra, t ex
R

O

MEA
DEA
TEA

monoetanolamin (MEA)

ett hundratal olika råvaror

Specialtensidfabriken

Etenoxid

Syre från AGA

(import)

H2
C

O
C
H2

MEA + NH3 + H2

Etylenaminfabriken
här tillverkas ett
tiotal olika etylenaminer av MEA,
ammoniak och
vätgas, t ex
H2 H2
C C

H
n

fettalkoholpolyglykoleter

hundratals olika
tensider med etenoxidkedjor i änden

HN

NH
C C
H2 H2

piperazin
många olika
etylenaminföreningar

Figur 45 Schematisk bild över Akzos anläggningar

I etenoxidfabriken reagerar eten från Borealis med syre från AGA och bildar
etenoxid. Som biprodukt bildas stora mängder koldioxid som skickas tillbaka till AGA.
Etenoxiden används sedan i etanolaminfabriken, där den reagerar med ammoniak
och bildar tre olika etanolaminer. Den enklaste etanolaminen - monoetanolamin
18

Se introduktionsartikeln Konsten att göra ett tvättmedel.
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(MEA) - går vidare till etylenaminfabriken, där MEA, ammoniak och vätgas reagerar
och bildar ett stort antal etylenaminer, t ex piperazin. Etenoxid används även i emulgolfabriken, där olika fettlösliga ämnen (t ex fettaminer och fettalkoholer) reagerar
med etenoxid och blir polära i ena änden av molekylen. Dessa molekyler kallas
nonjontensider, och används i många tvätt- och emulgeringsmedel. I
specialtensidfabriken tillverkas hundratals olika tensider - ofta specialdesignade efter
olika kunders speciella önskemål.
Lägg märke till hur råvaran eten blir mer polär på sin väg genom fabriken. Etenoxid
är mer polär än eten, vilket är orsaken till att man kan tvätta etenoxid ur
reaktionsgaserna med vatten. När etenoxid sedan reagerar med ammoniak får man
molekyler som är ännu mer polära. I emulgolfabriken skapar man polära ändar på
opolära molekyler med etenoxid.

Etenoxidfabriken
Etenoxidfabriken är centrum i Akzo Nobels industrikomplex i Stenungsund. Den kan
producera upp till 70 000 ton etenoxid om året. Råvarorna kommer genom pipelines eten från Borealis och syre från AGA. I reaktorn vill man att en etenmolekyl ska
reagera med en syreatom och bilda en etenoxid - vilket är mycket svårt. Om man
tillför för mycket syre bildas bara koldioxid, vatten och mycket värme - vilket kan få
reaktorn att explodera!
Etenoxid är gasformigt vid rumstemperatur och kan t ex användas vid sterilisering av
sjukvårdsartiklar som inte kan steriliseras vid hög temperatur. Den är giftig,
cancerframkallande och kan ge genetiska skador. Dessutom är den extremt reaktiv
och brandfarlig. Därför ha man höga säkerhetskrav på produktion och hantering av
etenoxid! Läs mer om etenoxid i fördjupningsdelen Mer om etenoxid.
CO2
EO
tvätt
2

eten
syre
transportgas

vatten

Destillation 2

EO +
H2O

Avgasning 2

EO
tvätt
1

etenoxid till
etanolaminfabriken

Destillation 1

Reaktor

Avgasning 1

övrigt +

EO + CO2

EO + H2O

CO2, eten, övrigt
Koldioxidavdrivning

Desorbtion

överskott till
atmosfären

Gaser utan
CO2

Absorbtion

CO2 till
AGA

Gaser med
CO2

etenoxid till
emulgolfabriken

het ånga

het ånga

glykolhaltigt vatten
till indunstning
glykolhaltigt vatten

Figur 46 Schematisk bild av etenoxidfabriken. EO = etenoxid
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Etenoxidreaktorn
In till reaktorn kommer en blandning av eten och syrgas. För att blandningen inte ska
bli explosiv blandas den till 70% med någon transportgas (t ex kvävgas), som inte
deltar i reaktionerna. I reaktorn leds gasblandningen genom tusentals rör fyllda med
silverkatalysator. Hela reaktorn kyls med vatten. Ångan som bildas används bl a i
destillation 1. Om kylningen är dålig i reaktorn ökar bireaktionerna - t ex bildas mer
kolmonoxid.
De två reaktioner som konkurrerar med varandra i reaktorn är:
H
H
1. Ofullständig oxidation av eten. Detta ger
H
H
C C
2
C C
O O
+
den önskade etenoxiden, enligt reak- 2
H
H
H
H
O
tionsformeln till höger.
2. Fullständig oxidation av eten till
H
H
koldioxid och vatten. Då frigörs mycket
2 CO2 + 2 H2O
C C
+ 3 O O
H
mer värmeenergi - vilket innebär att den H
sker mer spontant än den ofullständiga oxidationen. Denna reaktion vill man
undvika så mycket som möjligt.
Det går inte att undvika koldioxidproduktion helt och hållet. I Akzos anläggning bildar
knappt 20% av etenmolekylerna koldioxid. Ut ur reaktorn kommer, förutom etenoxid,
en blandning av koldioxid, oreagerad eten och syre. Den största delen av
anläggningen används till att rena gaserna. I fördjupningsdelen Mer om etenoxid
beskrivs oxidationsreaktionerna på katalysatorytan mer ingående.
Rening av etenoxid
H
H
Gasblandningen tvättas med kallt vatten i H
H
H
C
C
H
H
O
C
C
+
ett tvättorn (EO tvätt 1) för att så mycket
2
H
H
OH
HO
O
etenoxid som möjligt ska avskiljas.
Nästan all etenoxid, en liten del av
koldioxiden samt lite oreagerad eten Figur 47 En del etenoxid reagerar med vatten
och bildar etylenglykol
löser sig i vattnet, som tas ut i botten av
tornet. Resterande gas förs tillbaka till reaktorn, eftersom
H
H H
H
den innehåller dyrbar eten. I avgasare 1 sänker man trycket
H C C O C C H
på vattnet från EO-tvätt 1 så att eten och koldioxid avgår,
HO H
H OH
medan det mesta av etenoxiden förblir löst i vattnet. De
avdrivna gaserna går till EO-tvätt 2, där man åter renar med
H H
H H
H H
vatten för att ta vara på etenoxid och föra tillbaka den till H C C O C C O C C H
reaktorn.
HO H
H OH
H H
I destillationstorn 1 skiljs etenoxiden från vattnet. En del
etenoxid har dock reagerat med vattnet och bildat
etylenglykol. Detta är en oundviklig biprodukt, eftersom det
inte finns något bättre och billigare sätt att separera
etenoxiden från de övriga gaserna från reaktorn än med
vatten. Etylenglykolen följer med vattnet i botten av tornet.

Figur 48 Etylenglykol kan
reagera med etenoxid och
bilda dietylenglykol (DEG
överst) och polyetylenglykol (PEG). Den
undre figuren är en PEG
som bildats av en vatten
och tre etenoxid.

Om etylenglykol reagerar med etenoxid bildas andra, större
molekyler som biprodukt - polyglykoler. Från destillation 1
och 2 får man därför en blandning av olika långa glykolmolekyler som koncentreras
genom indunstning och renas genom destillation. Varje år bildas några tusen ton
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monoetylenglykoler som används som kylarvätska och vid färgtillverkning. Dessutom
bildas några hundra ton polyglykoler som används som malningshjälp vid
cementtillverkning eller som släppmedel för betonggjutformar.
Från toppen av destillationstorn 1 kommer het etenoxidånga, som fortfarande
innehåller rester av koldioxid. Gasen kyls ner, kondenseras och leds till en ny
avgasare med lågt tryck och försiktig uppvärmning. Här avgår nästan all av koldioxid.
Vätskan leds sedan vidare till destillationstorn 2, där etenoxiden tas ut i toppen och
det sista glykolhaltiga vattnet kommer ut i botten.
Rening av koldioxid
I vikt räknat bildas ungefär hälften så mycket koldioxid som etenoxid i reaktorn.
Koldioxid är en biprodukt, som renas och skickas till AGA.
Gasflödet som leds tillbaka till reaktorn från gastvätt 1 & 2 innehåller en blandning av
huvudsakligen transportgas, koldioxid, syre och eten. Blandningen bubblas genom
en cirkulerande karbonatlösning i ett torn under högt tryck (absorbtionstanken).
Koldioxiden absorberas, medan resterande gas leds tillbaka till reaktorn. Följande
jämvikt inställer sig:
CO2 (g) + K2CO3 (aq) + H2O (l)

absorbtion
desorbtion

2 KHCO3 (aq)

När koldioxiden löser sig i karbonatlösningen bildas vätekarbonatjoner. Lösningen
leds till ett annat torn med högre temperatur och lägre tryck, där jämvikten förskjuts
till vänster. Där frigörs koldioxiden och skickas till AGA som säljer den vidare. Den
koldioxid som AGA inte kan ta hand om släpps till atmosfären.
Karbonatlösningen används om och om igen för att rena processgaserna från
koldioxid.
återföring av ammoniak
Kondensor
ammoniak + produkter

MEA

DEA

Reaktor

Ammoniak
destillation
Amin
destillation
Etenoxid

Återkokare

produkter
TEA mm

Ammoniak

Figur 50 Schematisk bild över etanolaminanläggningen.
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Etanolaminfabriken
I etanolaminfabriken låter man etenoxid reagera med ammoniak och bilda olika
etanolaminer. Etanolaminer är vattenlösliga och har relativt höga kokpunkter. Som
alla aminer är de basiska. Kväveatomen gör ämnena reaktiva. I översikten finns
exempel på användningsområden för etanolaminer.
När ammoniak reagerar med etenoxid bildas monoetanolamin (MEA).
Monoetanolaminmolekylen kan i sin tur reagera med ytterligare etenoxidmolekyler så
att tyngre etanolaminer bildas.

O

H
C

H
C

H
H

N
H

H

CH2 CH2 OH
N

H

N

Figur 53 Ammoniak
reagerar med någon av
kolatomerna i etenoxid.

N

CH2 CH2 OH

Monoetanolamin (MEA)

CH2 CH2 OH
CH2 CH2 OH

H

H
H

CH2 CH2 OH

CH2 CH2 OH

Dietanolamin (DEA)

Trietanolamin (TEA)

Figur 52 Tre olika etanolaminer som tillverkas hos Akzo

Etenoxid och ammoniak leds in i en reaktor, där reaktionerna sker med hjälp av en
katalysator. För att all etenoxid ska reagera tillför man ett överskott av ammoniak
som sedan destilleras av och återförs till reaktorn.
Efter destillationen leds blandningen av olika etanolaminer till destillationsdelen, som
består av fler destillationstorn än bilden visar. Monoetanolamin har lägst kokpunkt,
och kommer ut i gasform från destillationstornet. Den kyls därefter till vätska. En stor
del av den MonoEtanolAmin (MEA) som tillverkas går vidare till etylenaminfabriken.
Resten lagras i stora tankar.

Etylenaminfabriken
I etylenaminfabriken får monoetanolamin
(MEA), ammoniak reagera under avspaltning av vatten. Då bildas till största delen
etylendiamin (EDA). Reaktionerna sker
med hjälp av en nickelkatalysator i
vätgasmiljö, enligt Figur 54.

H2N

CH2 CH2 OH

+

katalysator

NH3

H2N

- H2O

CH2 CH2 NH2

ammoniak

MEA

EDA

Figur 54 Reaktioner i etylenaminfabriken. Monoetanolamin (MEA) reagerar med ammoniak och
bildar etylendiamin (EDA).
H2 H2
C C

katalysator

HO CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2

HN

- H2O

NH
C C
H2 H 2

MEA kan även reagera med sig själv,
avspalta vatten och bilda aminoAEEA
PIP
etyletanolamin (AEEA, Figur 56). AEEA
57 AEEA kan ringslutas och avspalta
kan sedan reagera vidare och bilda Figur
vatten. Då bildas piperzin (PIP).
piperazin (PIP) under
avspaltning av vatten
katalysator
HO CH CH NH CH CH
HO CH CH NH + HO CH CH NH
(Figur 57).
-HO
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

NH2

2

MEA

+

MEA

AEEA

Figur 56 Två MEA reagerar och bildar aminoetyletanolamin (AEEA).
97

Ytkemi hos Akzo Nobel

Anläggningen - etylenaminfabriken

Gym

I reaktorn sker flera andra reaktioner mellan de föreningar som bildas, eftersom alla
etylenaminer är mycket reaktiva. I översiktsdelen finns exempel på vad de olika
etylenaminerna används till och laborationsdelen innehåller en övning om
etylenaminreaktioner.
återföring av MEA
återföring av ammoniak
Ammoniak

Kondensor
produkter +
ammoniak +
vatten

Reaktor

EDA
återflöde till
destillationskolonnen för
reglering av
renhet

PIP
DETA
AEEA

Destillation
av ammoniak

AEP

Återkokare

Destillation av
etylenaminer

HEP
BA-20
Vatten

MEA + H2
produkter + vatten

Figur 58 Förenklad schematisk bild av etylenaminfabriken. Bilden av etylenamindestillationen är
symbolisk. Den består i verkligheten av ett 30-tal destillationstorn. BA-20 betecknar en blandning av
olika etylenaminer med höga kokpunkter.
Originalbild: Akzo Nobel

Monoetanolamin (MEA), ammoniak och lite vätgas förs in i den katalysatorfyllda
reaktorn. För att all MEA ska reagera, tillförs ammoniak i överskott. Den ammoniak
som inte förbrukas, destilleras av och återförs till reaktorn.
Bottenfraktionen från ammoniakdestillationen leds sedan till slutdestillation av de
etylenaminer som bildats i reaktorn. Flera av deras kokpunkter ligger mycket nära
varandra (mellan AEEA och HEP skiljer det t ex bara 1°C vid normalt lufttryck) och
därför krävs ett 30-tal destillationstorn för att separera dem med önskvärd renhet.
Den MEA som inte reagerat i reaktorn destilleras av och återförs. Förutom de relativt
rena produkterna EDA t o m HEP får man en blandning av många etylenaminer med
höga kokpunkter. Blandningen används bl a för tillverkning av asfaltstillsatser.
Piperazinförädling för läkemedelstillverkning
Piperazin är en molekyl som används vid tillverkning av vissa läkemedel, t ex
avmaskningsmedel för djur, antibiotika, psykofarmaka, eller Viagra 19. Piperazin
exporteras ofta i ren form, men på Akzo Nobel har man två anläggningar där man gör
ytterligare några synteser på vägen mot användbara läkemedel. I en reaktor
neutraliseras piperazin med saltsyra eller citronsyra och bildar ett salt som används
som avmaskningsmedel för djur. I den andra reaktorn reagerar piperazin med
metanal och vätgas och bildar metylerad piperazin, som också är vanlig vid läkemedelssynteser (se Figur 59).
19

Se introduktionsartikel Piperazinmolekyl i Viagra.
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Emulgolfabriken
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Figur 59 Exempel på vidareförädling av piperazin.
Överst reaktion med saltsyra. Underst reaktion med
metanal och vätgas.
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CH3

C C
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Emulgolfabriken

H

H

I emulgolfabriken låter man etenoxid reagera med
fettalkoholer, fettsyror eller fettaminer och bilda nonjoniska
tensider. Nonjoniska tensider är sådana tensider där den
polära änden inte är en jon, men ändå attraherar vatten.
Vid reaktionen, som kallas etoxylering, kopplas flera
etenoxidmolekyler till ena änden av råvaran. Figuren visar
ett exempel på en etoxylerad fettsyra. Antalet
etenoxidmolekyler på varje fettsyra kommer alltid att
variera. Medelvärdet av etenoxidkedjornas längd kan man
reglera genom att välja reaktionstid, temperatur och tryck
vid tillverkningen. Ju längre etenoxidkedjor, desto mer
polär blir molekylens ena ände.
O
H
H
2

R

C

O

O

C
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C
H2

O
C
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C
H

C

R

H

O

Etenoxid

Fettalkohol

O
C

R

OH

R

OH
Fettsyra

NH2

Fettamin

Figur 60 Råvaror till
emulgolfabriken. R=långa
kolvätekedjor.
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C
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C
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H

C
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Man
kan
också
påverka
molekylens polaritet genom att
koppla på propenoxid istället för Figur 61 Ett exempel på en produkt från
etenoxid. Då får man glesare emulgolfabriken - en fettsyra (R-COOH) har reagerat
med fem etenoxidmolekyler.
mellan syreatomerna i kedjan,
vilket gör molekylen mindre vattenlöslig. Ofta använder man en blandning av
etenoxid och propenoxid. Högre halt propenoxid gör produkterna mer lättflytande och
mindre skumbildande.
Etenoxid
eller
propenoxid

Bl a
dioxan
Avdrivning av
biprodukter med
vakuum och ånga

Katalysatorkärl

Produkter som inte
behöver neutraliseras

Värmeväxlarpaket för
uppvärmning eller
nedkylning av
reaktorlösningen

Reaktor

Neutralisationskärl

Kallt vatten
3

Varmt vatten

1
Het ånga

2

Avkyld ånga

Produkter som behöver
neutraliseras

Figur 62 Schematisk bild av emulgolfabriken.
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Katalysatorkärlet - här görs molekylerna reaktiva
Den fettlösliga råvaran vid produktionen leds först in i ett kärl, där man tillför
koncentrerad kaliumhydroxid i små mängder som katalysator. Kaliumhydroxiden
katalyserar reaktionen genom att reagera med ett väte i alkohol- eller syragrupperna
så att det bildas en negativt laddad, reaktiv syreatom i änden av molekylen. Samtidigt
bildas vatten, vilket måste tas bort eftersom vatten bildar glykol med etenoxid.
Vattnet kokas bort med hjälp av lågt tryck innan lösningen leds vidare till reaktorn.
Fettaminer är ofta så reaktiva att man inte behöver någon katalysator.
Att styra kemiska reaktioner med värme…
När lösningen kommer till reaktorn är den för kall för att reagera med etenoxiden.
Därför pumpas den först runt mellan reaktorn och värmeväxlare 1 där den värms
upp. När reaktorlösningen blivit tillräckligt varm släpper man in etenoxiden som
genast börjar reagera med råvarorna. Då frigörs stora mängder värme och man
måste istället kyla ner reaktorlösningen. Avkylningen av reaktorlösningen sker också
i värmeväxlare 1. Värmning och kylning av värmeväxlare 1 sker med het ånga (2)
respektive havsvatten (3). Orsaken till detta arrangemang är att man skulle få stora
rostproblem om man skulle kyla den mycket heta reaktionsblandningen direkt med
det salta havsvattnet.
Eftersom man kör produktionen satsvis, kan man efter en tid stänga av tillförseln av
etenoxid, och ta prover på reaktorlösningen för att mäta hur långa etenoxidkedjor
som bildats. Då kan man välja att tillföra mer etenoxid eller ta ut produkterna.
Slutbehandling
Därefter måste man ta bort oönskade biprodukter ur
reaktionslösningen. I ett vakuumkärl bubblar man vattenånga
genom lösningen ("avdrivning" i figuren) så att biprodukterna följer
med ångan. Ett exempel på en biprodukt som kan bildas är dioxan
(icke att förväxla med dioxin), som består av två hopkopplade
etenoxidmolekyler.

H2 H2
C C
O

O
C C
H2 H2

Figur 63 Dioxan biprodukt i
emulgolreaktorn

Produkten är nu i princip klar. Ofta behöver man neutralisera med
ättiksyra eftersom lösningen är basisk pga kaliumhydroxiden som tillsattes i början. I
vissa fall ska tensiden ändå användas i basisk lösning och då behövs inte någon
neutralisation.

Specialtensidfabriken
På specialtensidfabriken är man expert på ytkemi, något som är viktigt inom i stort
sett alla industrier. Hos bryggerier behöver man t ex tensider för att tvätta flaskor och
tensider för att smörja de löpande banden. Inom textilindustrin behöver man tensider
för att tråden ska glida bättre genom maskinerna. I färgindustrin behövs tensider till
vattenlösliga färger och i ett asfaltsverk används tensider för att bitumen ska fastna
på gruset man blandar i20. Listan över exempel kan göras lång!
Alla reaktioner i specialtensidfabriken går ut på att förändra någon fettlöslig molekyl
så att den blir vattenlöslig i ena änden. Genom att variera proportionen mellan den
20

Se introduktionsartikeln Asfalt utan värme.
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fettlösliga och den vattenlösliga delen i molekylen kan man tillverka tensider som är
skräddarsydda för olika typer av blandningar.
Eftersom man tillverkar så många olika produkter av ett stort antal råvaror krävs en
flexibel anläggning. Specialtensidfabriken kan sammanfattas i tre olika produktionslinjer; specialreaktorn, sockertensidreaktorn och neutralisationsreaktorn.
Specialreaktorn är byggd av specialstål för att tåla råvaror och produkter som
innehåller klor.
I sockertensidreaktorn sker klorfria
slutprodukterna, bl a sockertensider.

reaktioner

som

kräver

destillation

av

Neutralisationsreaktorn använder man för reaktioner som kan ske vid normalt
lufttryck. Den används även för att reglera pH på produkter från andra reaktorer.
En översikt över flödet av utgångsämnen i specialtensidfabriken finns nedan.
Därefter följer beskrivningar av de enskilda produktionslinjerna med exempel på
produkter som tillverkas där.

Nonjontensider från
emulgolfabriken

Epiklorhydrin

OH

OH

OH

CH2

HO

OH

Trycksatt
reaktor för
synteser
som kräver destillatio

Neutralisationsmedel
t ex kalciumkarbonat, och
kaliumhydroxid

Mellanprodukter från någon del av
specialtensidfabriken som går
vidare till en annan del

Destillation

Reaktor
med normaltryck
för bl a
neutralisation

N

H
CH3

H 3C

Dimetylamin

Neutralisationsreaktorn

Fettalkoholer

OH

Trycksatt
reaktor av
specialstål för
klorerade
produkter

Sockertensidreaktorn

C

Specialreaktorn

O

Glykoler

CH2 CH
O

Importerade råvaror
Fettsyror

Cl

H3C

Klorometan

Alkylbensensulfonsyra

SO2 OH

R

O

Polyfosforsyra
HO

P
O

Cl

O
O

P

n

OH

O

9000 ton / år
ca 100 olika produkter

Figur 64 Översikt över specialtensidfabrikens flöden av råvaror. Till höger i figuren finns exempel på
ämnen som används för att skapa och modifiera den polära änden av molekylerna.

Specialreaktorn
Specialreaktorn är byggd av specialstål som tål klorerade produkter utan att rosta.
Här sker reaktioner mellan fettlösliga ämnen och klorometan / epiklorhydrin.
Klorerade föreningar är bra att använda vid kemiska synteser eftersom kloratomen är
elektronegativ. Kolatomen som kloret är bundet till blir då svagt positiv och attackeras
lätt av föreningar med fria elektronpar, t ex aminer. Utan klorerade molekyler skulle
dessa reaktioner inte vara möjliga.
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Ett exempel på en reaktion som sker i specialreaktorn är "kvartinering" av
fettaminetoxylat. Råvarorna för tillverkningen är klorometan (importeras) och
fettaminetoxylat från emulgolfabriken. Fettaminetoxylat bildas genom reaktion mellan
en fettamin och flera etenoxidmolekyler (se emulgolfabriken). I specialreaktorn låter
man sedan kväveatomen i fettaminetoxylatet reagera med klorometan. Eftersom
kväveatomen då binds till fyra atomgrupper säger man att den blir kvartinerad.
Samtidigt blir den också positivt laddad och övergår därmed från att vara en oladdad
tensid till att vara en positivt laddad tensid (katjontensid). Du kan läsa mer om olika
typer av tensider i fördjupningsdelen om Tensider - ämnen som gör det möjligt att
blanda.

CH2 CH2 O x H

C12 N

+

H3 C

CH2 CH2 O x H

+
C12 N

Cl

Cl

CH3

CH2 CH2 O y H
fettaminetoxylat

CH2 CH2 O y H

kvartinerad fettaminetoxylat

metylklorid

Figur 65 Kvartinering av fettaminetoxylat med metylklorid. Ett exempel på reaktion i
specialreaktorn. Etenoxidkedjornas längd varierar, x+y ≈ 17.

Ovanstående molekyl används t ex för att göra vattenlöslig asfalt. På så sätt kan man
numera göra vägbeläggningar utan att smälta asfalten21!
Sockertensidreaktorn
I sockertensidreaktorn tillverkas en mängd olika produkter som inte innehåller klor.
Namnet sockertensidreaktorn kommer av att man på senare år har börjat tillverka en
helt ny typ av tensider uppbyggda av någon fettalkohol bunden till glukos
(druvsocker). Man tillverkar även andra tensider, t ex genom att låta fettsyror reagera
med kalciumkarbonat (kalk) - därför kallas reaktorn även för kalciumreaktorn.
Vid tillverkning av sockertensider utgår man från en fettalkohol som ofta innehåller
mellan 8 och 10 kolatomer. I exemplet nedan används oktanol som tillverkas hos
Neste Oxo. Glukosen slammas upp i ett överskott av oktanol och därefter tillför man
en syra som katalysator och blandningen hettas upp. Då binds en glukosmolekyl till
alkoholen enligt reaktionerna i figuren och i vissa fall ytterligare en glukosmolekyl.
För att motverka att det bildas långa glukospolymerer är det viktigt att kontinuerligt ta
HO

O
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+

HO
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- H2O
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+
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Figur 66 Reaktioner vid tillverkning av sockertensider. Överst: glukos reagerar med oktanol.
Underst: ytterligare en glukosmolekyl binds till tensiden.
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bort det vattnet som bildas från reaktorlösningen. När reaktionerna är färdiga höjer
man pH med natriumhydroxid och slutligen destillerar man bort överskottet av
oktanol.
Sockertensiderna har många fördelar - den vattenlösliga delen kommer från en
förnyelsebar råvara (glukos) och är lätt nedbrytbar. Om man dessutom använder en
fettalkohol från växtriket blir alla råvaror förnyelsebara. Sockertensider kan används
som hjälptensid i sådana rengöringsmedel som kräver liten skumbildning och högt
pH, t ex biltvätt22.
Neutralisationsreaktorn
Neutralisationsreaktorn används för sådana reaktioner som varken kräver tryck eller
destillation. Många reaktioner är neutralisationer med natriumhydroxid eller
kaliumhydroxid, medan andra är förestringar av fettalkoholer med polyfosforsyra.
Frågor om produktionen hos Akzo
Gym
65. Vilka andra industrier i Stenungsund är Akzo beroende av för sin produktion?
66. Vilka av Akzos anläggningar i Stenungsund använder etenoxiden från
etenoxidfabriken?
67. Etenoxidfabriken: Varför är det svårt och farligt att tillverka etenoxid av eten och
syre?
68. Etenoxidfabriken: Etenoxid är en mycket reaktiv molekyl. Din
uppgift är att reda ut varför.
a) Använd elektronfördelningen och bindningsvinklarna i molekylen. Hur påverkar detta reaktiviteten?
b) Jämför elektonegativiteten hos atomerna i molekylen. Hur påverkar detta reaktiviteten?
69. Etenoxidfabriken: Varför löser sig etenoxid bättre än koldioxid i vatten? När
utnyttjas detta faktum i etenoxidfabriken?
70. Etenoxidfabriken: Beskriv med egna ord principen bakom koldioxidreningen.
Varför har man olika tryck och temperatur? Vad händer i lösningen?
71. Etanolaminfabriken: Efter reaktorn i etanolaminfabriken destilleras överskottet av
ammoniak bort. Är det möjligt att destillera bort endast ammoniak. (Kokpunkter
för de ingående ämnena i blandningen är: ammoniak -33°C, etenoxid 13,5°C,
MEA 171°C, DEA >270°C)
72. Etylenaminfabriken: Använd molekylmodeller och bygg de molekyler som visas i
exemplet i texten. Reaktionerna är sk. kondensationsreaktioner, då vatten frigörs
vid reaktionen. Visa detta med molekylmodellerna.
73. Etylenaminfabriken: Etylenaminfabriken har en av Stenungsunds mest
omfattande destillationsanläggningar. Varför?
74. Emulgolfabriken: Etoxylering kallas den process där man kopplar flera
etenoxidmolekyler till ena änden av en fettlöslig molekyl. Då blir änden mer
vattenlöslig. Varför blir molekyländen mer vattenlöslig? Kan man reglera graden
av vattenlöslighet?

21
22

Se artikel Asfalt utan värme.
Se artikel Konsten att göra rengöringsmedel
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Oxosyntes hos Neste
- här förlängs kolkedjorna
Neste Oxo använder propanet från krackern
Vid plasttillverkning, som hos Borealis och Hydro Polymers, låter man tusentals
omättade molekyler reagera och bilda mer eller mindre grenade kedjor.
Hos Neste Oxo använder man också omättade molekyler, men här sker mer
kontrollerade reaktioner - man låter kolkedjorna växa med bara en enda kolatom.
Som råvara används propen eller eten, samt kolmonoxid och vätgas. Reaktionen
kallas oxosyntes, och är utgångspunkt för en rad produkter. Alla föreningar som helt
eller delvis utgår från oxosyntes kallas oxoprodukter. Neste Oxo är ensam om att
använda det propen som bildas i krackern Stenungsund.
Fabriken består av flera olika delar. Produkter från några av anläggningarna visas i
nedanstående rutor.
Produktionen hos Neste börjar med syntesgas…
För att förlänga en kolkedja med en enda kolatom krävs en
reaktiv molekyl med bara en kolatom. En sådan molekyl är
kolmonoxid, som bildas när man eldar olja med ett underskott
av syre. Genom att tillföra vatten i reaktorn bildas dessutom
vätgas (från oljan och från vattnet). En sådan blandning av
kolmonoxid och vätgas kallas syntesgas.
…sedan tillförs en kolatom i oxosyntesen…
När ett omättat kolväte, t ex propen eller
Propanaleten, reagerar med kolmonoxid och
anläggningen
vätgas blir molekylerna en kolatom
längre. Vid reaktionen, som kallas
oxosyntes, bildas aldehyder. På Neste
Oxo tillverkar man tre olika aldehyder;
propanal, normal-butanal och iso-butanal. eten + kolmonoxid +
Större delen av produktionen leds vidare
vätgas Æ propanal
till någon av de andra anläggningarna.

Syntesgasanläggningen
C

O

H

H

Olja + syre + vatten Æ
Kolmonoxid + Vätgas

Butanalanläggningen

propen + kolmonoxid
+ vätgas Æ butanal

…aldehyderna kondenseras, hydreras eller oxideras…
Aldehyderna används i både butanol-, syra- och oktanolanläggningarna. I butanolanläggningen reageButanolSyraOktanolrar väte med aldehyanläggningen
anläggningen
anläggningen
derna
och
bildar
alkoholer. I syraanläggningen låter man
aldehyder
reagera
med syre och bilda
butanal + vätgas Æ
propanal + syreÆ
2 st butanal + vätgas
butanol
propansyra
organiska syror. I
Æ oktanol
oktanolanläggningen
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låter man två aldehyder (butanal) reagera med varandra och bilda en alkohol med
åtta kolatomer (oktanol). En stor del av oktanolen används i mjukgöraranläggningen
för att tillverka mjukgörare för PVC-plast.
…och slutar med mjuka och färgglada oxoprodukter.
Neste Oxo är en typisk råvarutillverkare,
Produkt
Ton / år Användning
med export över hela världen. Mycket
Syntesgas
110 000 inom Neste för tillverkning
av propanal/butanal.
sällan träffar vi på Neste Oxos produkter i
Normal200
000
inom
Neste för tillverkning
ren form i vardagen. Men de ingår vid
butanal
av butanol och oktanol
tillverkningen av många vardagsprodukIso20 000 inom Neste för tillverkning
ter, t ex färg och mjukgörare i plastgolv.
butanal
av iso-butanol + div
Andra användningsområden är konserprodukter i färgindustrin
veringsmedel för djurfoder och tillverkning
Butanol
50 000 Färgindustrin
Propansyra
30 000 konserveringsmedel för
av dieseltillsatser23.
I nästa avsnitt kan du läsa mer om hur
deras tillverkning går till.

Oktansyra
Oktanol
Mjukgörare

djurfoder
30 000 inom färgindustrin +
syntetiska oljor
125 000 Mjukgörare + dieseltillsats
55 000 Till PVC-plast

Tabell 18 Neste Oxos årsproduktion av syntesgas och
oxoprodukter.
Källa: Neste Oxo

Frågor om produktionen hos Neste Oxo
Hög
79. Företagen i Stenungsund är beroende av varandra. Vilka företag är Neste Oxo
beroende av för sin verksamhet?
80. Två viktiga processer hos Neste Oxo är tillverkningen av syntesgas och den sk.
oxosyntesen. Beskriv med egna ord vad dessa reaktioner går ut på. Använd
gärna molekylmodeller för att beskriva.
81. Aldehyder är utmärkta byggklossar i kemiskt molekylbygge, eftersom de gärna
reagerar med andra molekyler. Ge exempel på vad Neste Oxo använder sina
aldehyder till.

23

Se introduktionsartiklarna Propansyra som konserveringsmedel och Explosiv tillsats i dieselolja.
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Anläggningarna hos Neste Oxo
- en riktig molekylverkstad
Du ska nu få följa produktionen hos Neste Oxo steg för steg. Till din hjälp har du
följande schema som visar hur de olika anläggningarna hänger ihop.
Syntesgasanläggningen

CH3

Olja

CH3

C

H-H

O

Syre

importerad
ortoxylen

Kolmonoxid
+ Vätgas

+ syre

CO + H2

Ftalsyraanhydridfabrik i Nol

Propanalanläggningen

Butanalanläggningen

här sker oxosyntesen

här sker oxosyntesen

H

H

O

C

C

H

O

H

Eten

Propanal

n-butanal iso-butanal

2 st n-butanal
+ vätgas

aldehyd
+ syre

aldehyd
+ vätgas

Mjukgöraranläggningen

Oktanolanläggningen

Syraanläggningen

Butanolanläggningen

här sker aldolkondensationen

här oxideras aldehyder

här hydreras aldehyder

O

2-etyl-hexanal

O

O

DiEtylHexylFtalat

förestring

DEHP m fl

+ syre

H

O

2-etyl-hexansyra

hydrering

Propen

OH

OH

normalbutanol
OH

O

2-etyl-hexanol

H

O
OH

OH

isobutanol

Propansyra

Figur 1 Principskiss över Neste Oxos anläggningar i Stenungsund och Nol. Anläggningarnas namn är
skrivna med fetstil. Strukturformler för produkterna som tillverkas finns i respektive ruta. Pilarna visar
flödet av råvaror mellan de olika anläggningarna.

Syntesgasanläggningen
Varje år tillverkar Neste Oxo drygt 100 000 ton syntesgas. Ordet syntesgas kommer
av att gasen används för syntes, dvs molekylerna i gasen ska binda sig till någon
annan molekyl. Det finns naturligtvis många olika reaktiva gaser, men när man säger
syntesgas menar man en blandning av kolmonoxid och vätgas. Hos Neste Oxo
använder man syntesgasen till att förlänga kolkedjan hos propen och eten med en
kolatom.
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Vid tillverkningen av syntesgas förbränner man olja med ett underskott av syre. Då
bildas kolmonoxid och vätgas. Om man tillför för mycket syre får man istället
koldioxid och vatten. Man tillför även vatten för att reglera mängdförhållandet mellan
kolmonoxid och vätgas. Mer vatten ger mer vätgas eftersom kolmonoxid och vatten
reagerar och bildar koldioxid och vätgas, enligt formeln:
CO + H2O ↔ CO2 + H2
Den koldioxid som bildas måste, liksom alla andra biprodukter, renas bort från
syntesgasen. Den största delen av syntesgasanläggningen används för gasrening.
Man kan sammanfatta syntesgasanläggningen i följande figur:
Olja Æ
Syre Æ
Vattenånga Æ

Syntesgasreaktor

Rening av

Rening av

Rening av

1350 °C

SOT

SURA GASER

METALL
FÖRENINGAR

Slutrening av
svavelinnehållande gaser

Æ Kolmonoxid
Æ Vätgas

När olja brinner med för lite syre bildas alltid sot (kolpartiklar). Dessa renas bort med
vatten och lösningsmedel och återförs till reaktorn. Eftersom olja innehåller svavel
bildas svaveldioxid vid förbränningen. Svaveldioxid och koldioxid tvättas bort med
hjälp av en basisk vattenlösning av etanolamin (som tillverkas av Akzo Nobel i
Stenungsund). I oljan finns dessutom små mängder metaller som bildar gasformiga
metallföreningar. Genom att tillföra ytterst lite syre, får man dessa gasformiga
metallföreningar att bilda fasta metalloxider som kan fångas upp i ett kolfilter.
Slutligen tar man bort de sista svavelhaltiga gaserna. Du kan läsa mer om
syntesanläggningen i fördjupningsdelen Att tillverka syntesgas….

Butanal- och propanalanläggningen
I butanal- och propanalanläggningarna sker samma typ av reaktion - oxosyntes. Då
reagerar ett omättat kolväte med kolmonoxid och vätgas och bildar en aldehyd. Det
enda som skiljer anläggningarna åt är råvaran. Vid tillverkning av butanal används
propen, medan man använder eten för tillverkning av propanal. Neste Oxo är den
enda fabrik i Stenungsund som använder det propen som bildas i krackern.
Vid propanaltillverkning binder sig kolatomen i kolmonoxiden till någon av
kolatomerna i eten och bildar propanal (Figur 74). Vid butanaltillverkning bildas två
olika föreningar, beroende på vilken kolatom i propenmolekylen kolmonoxiden binder
till (Figur 75)24. Det bildas alltid mer normal-butanal än iso-butanal. Föreningarna ligger
mycket nära varandra i kokpunkt och är därför svåra att separera. Neste Oxos
O
3

+ vätgas

1

C O

2

4

2
3

4

1

H

O
H2C

CH2

+

C

O

+ vätgas

O

H

3

1

3

2

C4 O

Figur 74 Oxosyntes - eten reagerar med
kolmonoxid och vätgas och bildar propanal.

24

4

2

H

1

Figur 75 Oxosyntes - propen reagerar med
kolmonoxid och vätgas och bildar antingen
normal-butanal (överst) eller iso-butanal
(underst).

Se även fördjupningsdelen Oxosyntes.
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högsta destillationskolonn används för denna separation.
För att öka reaktionshastigheten används en katalysator som innehåller rhodium.
Med hjälp av kraftig omrörning och två reaktorer efter varandra försöker man få så
mycket propen som möjligt att reagera med syntesgasen. Trots det kommer 2-3% av
propenet oreagerat ut ur den andra reaktorn. Detta propen förbränns i ångpannorna.
Vad butanal och propanal används till…
Både iso-butanal och normal-butanal är
mellanprodukter som används som råvara i
andra processer. Butanal och propanal är
aldehyder och kan bilda alkoholer eller syror
enligt reaktionerna till höger.

OH
R

C

O

+ vätgas

H

R

reduktion

alkohol

C

O

+ syre
H

oxidation

R

aldehyd

C

OH

syra

Figur 76 Släktskapet mellan
alkoholer, aldehyder och organiska

Hos Neste Oxo tillför man väte
i butanolanläggningen (reduktion av butanal), eller syre i syraanläggningen (oxidation av
propanal). I oktanolanläggningen kopplas två butanal och en vätgasmolekyl ihop till
en oktanol.

Butanolanläggningen
I butanolanläggningen tillverkas växelvis normal-butanol och iso-butanol från
respektive aldehyd. Vid reaktionerna reduceras aldehyderna till alkoholer, dvs
ytterligare två väteatomer binds till varje aldehydgrupp. Vätgasen kommer från
krackern i Stenungsund och från Hydro Polymers klorgasfabrik.
O

O
C

OH
H

normal-butanal

+

H H

C

C H
H
normal-butanol

OH
H

+H

H

iso-butanal

C H
H
iso-butanol

Figur 78 Hydrering (reduktion) av aldehyder till alkoholer sker i butanolanläggningen.

Hos Neste Oxo sker hydreringen i två steg - först i gasfas och sedan i vätskefas. I
gasfasreaktorn hettar man upp butanal tillsammans med ett överskott av vätgas och
gaserna leds genom rör, fyllda av kopparkatalysator. Vid reaktionen frigörs väldigt
mycket värme, vilket kyls bort med vatten som passerar utanför rören. Om kylningen
är dålig sker oönskade bireaktioner.
Vätskefasreaktorn är mycket effektivare än gasfasreaktorn, men svårare att kyla.
Därför hydreras först den största mängden aldehyder i den lättkylda gasfasreaktorn,
medan sluthydreringen sker i den effektiva vätskefasreaktorn. Där rinner butanalen
ner genom reaktorn, som är fylld med vätgas och nickelkatalysator. Butanalen och
vätgasen reagerar på katalysatorytan, bildar butanol och rinner ut i botten av
reaktorn. Ny vätgas tillförs allt eftersom den går åt vid reaktionerna.
Värmeväxling
Inom all kemisk industri återvinner man reaktionsvärme så mycket som möjligt. T ex
kan reaktionsvärmen från en reaktor användas till förvärmning av reaktanter eller
upphettning vid destillation. Butanolanläggningens värmeåtervinningssystem är

111

Oxosyntes hos Neste Oxo

Anläggningen

Gym

Avgasning

vatten +
lättflyktiga biprodukter

butanol +
butanal

butanol

Destillation 3

Vätskefasreaktor

Sluthydrering

avkyld butanol
+ vätgas

2
Butanal

Destillation 2

5
4

3

Värmeväxlare

BUTANOL

Destillation 1

heta produkter

Hydrering

Gasfasreaktor

butanal- och vätgasånga

Förångare

vätgas som återförs

svårflyktiga biprodukter
till förbränning och
ångproduktion

1
Vätgas
Vätgas

butanol +
biprod

Figur 79 Schematisk beskrivning av butanolanläggningen. Värmeväxlingen mellan produkter och
reaktanter finns markerat i bilden, samt var reaktionsvärme bildas.

relativt enkel att överblicka och visar tydligt hur man tillvaratar så mycket energi som
möjligt.
Innan butanalen och vätgasen leds in i gasfasreaktorn värms de upp i tre steg (enligt
motströmsprincipen). Först möter kall vätgas (till största del återförd från avgasaren)
varma produkter från gasfasreaktorn i värmeväxlare 1. Parallellt värms butanal upp i
värmeväxlare 2. I förångaren blandas butanal och vätgas och de utströmmande
gaserna överhettas av de heta produkterna från gasfasreaktorn i värmeväxlare 3. I
reaktorns hundratals rör hydreras en stor del av aldehyderna. Då frigörs stora
mängder värme, som delvis kyls med vatten utanför rören. Resterande värme
överförs till reaktanterna i värmeväxlarna 3 Æ 2 Æ 1.
Den slutliga avkylningen av produkterna från gasfasreaktorn sker i värmeväxlare 4. I
avgasaren återvinns vätgasöverskottet från gasfasreaktorn, genom att man sänker
trycket. Då frigörs vätgasen från vätskan och leds tillbaka till gasfasreaktorn.
Efter avgasningen återstår en blandning av butanol och butanal. Innan den går till
vätskefasreaktorn för sluthydrering värms den upp i värmeväxlare 4 av inkommande
produkter till avgasaren. I vätskefasreaktorn, som är fylld av katalaysatorkorn, rinner
butanol/butanalblandningen ner genom reaktorn och hydreras av den tillförda
vätgasen.
Slutligen måste man rena produkten. I det första destillationstornet kommer bl a
vatten ut i toppen, medan butanol och övriga biprodukter tas ut i botten. Vattnet har
inte bildats vid processen, utan kom in med råvaran som förorening i butanalen.
Värmen i den förångade butanolen från destillation 2 tas tillvara i värmeväxlare 5
som värmer matningen till destillation 2. I destillationstorn 2 kommer butanol ut i
toppen medan biprodukter och små mängder butanol tas ut i botten. De sista
butanolresterna destilleras bort i destillation 3 och återförs till destillationstorn 2.
Resterande biprodukter eldas upp.
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Vad butanol används till…
En stor del av Nestes produktion av normal-butanol säljs till andra företag som
förestrar den med organiska syror till lösningsmedel för fetter, oljor, vax, harts och
plast. Iso-butanol används bl a i lim.

Syraanläggningen
I syraanläggningen tillverkas 2-etyl-hexansyra av 2-etyl-hexanal. Man gör också
propansyra av propanal. I översiktsfiguren i början av avsnittet kan du se dessa
råvarors väg genom fabriken. De reaktioner som sker är oxidation av aldehyder till
syror med hjälp av luft eller rent syre.
O
H

+

1/2 O2

+

H

OH

Propansyra

Propanal

O

O

O

1/2 O2

OH

2-etyl-hexanal

2-etyl-hexansyra

Figur 80 I syraanläggningen sker oxidation av aldehyder till karboxylsyror.

Oxidationen av propanal är enkel och snabb och sker därför i en enda reaktor.
Oxidationen av 2-etyl-hexanal tar längre tid och kräver katalysator. Eftersom reaktionen går långsammare ju mindre 2-etyl-hexanal det finns i reaktionsblandningen, är
det i princip omöjligt att få alla molekyler att oxideras. För att driva reaktionen så
långt som möjligt, med så små reaktorer som möjligt, har man tre reaktorer i serie
efter varandra.
I den första reaktorn oxideras 85% av molekylerna. I den andra reagerar ytterligare
ca 10%, medan bara 3% av molekylerna oxideras i den tredje reaktorn25. Eftersom
vätskan befinner sig ungefär lika lång tid i varje reaktor är procentsatserna ett tecken
på den avtagande reaktionshastigheten. I botten av varje reaktor bubblar man in luft
lättflyktiga
biprodukter

Gaser till förbränning, t ex
N2, O2, CO2
+ förångade produkter

2-etyl-hexansyra
eller propansyra

Oxidation
85 - 95%

Oxidation
95 - 98%

luft

2-etylhexansyra

propansyra
från separat
reaktor
2-etyl-hexansyra
+ biprodukter

katalysator tillbaka till reaktorn

mest
biprodukter

Destillation 3

Oxidation
0 - 85%

Destillation 2

2-etyl-hexanal

Destillation 1

återföring av
produkter

svårflyktiga biprodukter
till förbränning.

Figur 81 Schematisk bild över syraanläggningen. Propansyrareaktorn finns inte med i
figuren, men ansluter till destillationstorn 1.

25

Det finns andra lösningar på problemet. Man kunde byggt en reaktor med mycket långa rör där
molekylerna fick tillräckligt lång tid att reagera. Rören skulle dock blivit mycket långa och svåra att
kyla. Man skulle även kunna tänka sig en enda, större reaktor där kanske bara 90% av molekylerna
reagerade. Då kunde man destillera en gång extra och återföra de 10% oreagerade molekylerna.
Denna variant är möjlig men dyrare och krångligare.
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eller syrgas genom vätskan. Reaktionsblandningen pumpas kontinuerligt genom
systemet. Valet mellan luft och syrgas beror på hur hårt man kör fabriken. Vid låg
produktion räcker syret i luften, vid hög produktion använder man ren syrgas eller
blandningar av luft och rent syre. Ett problem med att använda luft är att gasflödet i
systemet ökar. Då förlorar man förångade produkter som följer med gaserna.
Eftersom gaserna som bubblat genom reaktorerna innehåller både produkter och
råvaror kan man inte släppa ut dem i atmosfären. Dessutom innehåller de syre vilket
gör att de inte kan matas in i ångpannorna, eftersom det då kan uppstå explosiva
gasblandningar. Därför förbränns gaserna separat i en öppen, het sandbädd.
Efter oxidationen renas syrorna i tre destillationssteg. En vanlig bireaktion vid
oxidationen är att syre reagerar med ett kol i änden av t ex en oktanol. Då bildas
koldioxid, vatten och heptanol. Eftersom kortare kolvätekedjor innebär lägre kokpunkt
tas de flesta biprodukter bort i första destillationstornet. Destillationerna sker vid lägre
tryck för att undvika höga temperaturer (och därmed risk för spjälkning av
molekylerna). I det andra tornet destilleras syran av i toppen (propansyra eller 2-etylhexansyra). Bottenfraktionen destilleras i ett tredje torn där en stor del av den nya
bottenfraktionen återförs till reaktorn, eftersom den innehåller katalysator. En viss del
av bottenfraktionen måste dock eldas för att få bort svårflyktiga biprodukter ur
systemet. Från toppen av tredje destillationen leds rester av 2-etyl-hexansyra
respektive propansyra tillbaka till det första destillationstornet.
Vad oktansyra och propansyra används till…
Eftersom 2-etyl-hexansyra innehåller åtta kolatomer kallas den ibland lite slarvigt för
oktansyra. Oktansyran används mest inom färgindustrin bl a för att reglera hur
snabbt färgerna ska torka. Andra användningsområden är stabilisering av syntetiska
oljor samt för tillverkning av UV-stabilisatorer i PVC-plast. Förestrad med olika
alkoholer används den som lösningsmedel och mjukgörare. Propansyran används
framför allt som konserveringsmedel inom jordbruket, där syran hämmar mögel- och
jästsvampar från att förstöra t ex djurfoder26.

Oktanolanläggningen
I oktanolanläggningen sker den tredje typen av reaktioner hos Neste Oxoaldolkondensation. Här reagerar två aldehyder med fyra kolatomer och bildar en
aldehyd med åtta kolatomer.
Råvarorna till anläggningen är normal-butanal från butanalanläggningen och vätgas
från krackern i Stenungsund. De produkter som bildas är 2-etyl-hexanal (oktanal) och
2-etyl-hexanol (oktanol). Reaktionerna framgår av figuren.
O

2

- H2O
H

O
H

Aldolkondensation

normal-butanal

+ H2

Se introduktionsartikeln Propansyra som konserveringsmedel
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Figur 82 Översikt över reaktionerna i oktanolanläggningen

26

O

2-etyl-hexanol

Gym

Anläggningen

Två molekyler normal-butanal bildar först 2-etyl-hexenal - en omättad aldehyd. Vid
reaktionen, som kallas aldolkondensation, frigörs en vattenmolekyl. I nästa steg
hydreras dubbelbindningen. Då bildas 2-etyl-hexanal. En stor del av produktionen
går sedan vidare till ytterligare ett hydreringssteg, där 2-etyl-hexanol bildas.
Vad oktanal och oktanol används till…
Oktanal används bl a för tillverkning av 2-etyl-hexansyra (oktansyra) i
syraanläggningen, medan oktanol används för tillverkning av mjukgörare till PVCplast i mjukgöraranläggningen. Oktanol säljs även som råvara för andra produkter,
t ex kan de förestras med organiska syror till syntetiska oljor, eller nitreras och
tillsättas i diesel för att höja cetantalet27. I fördjupningsdelen Aldolkondensation kan
du läsa mer om anläggningens uppbyggnad och om reaktionsmekanismer vid
kondensationen.

Mjukgöraranläggningen
I mjukgöraranläggningen tillverkas flera olika mjukgörare för plaster. För att kunna
tillverka olika produkter i samma anläggning kör man processerna satsvis. Det
innebär att man låter en viss mängd råvara reagera färdigt innan man fyller på med
nytt, till skillnad mot de flesta anläggningar i Stenungsund där man hela tiden har ett
konstant in- och utflöde.
En råvara vid tillverkning av många olika mjukgörare är ftalsyraanhydrid, som Neste
tillverkar i sin anläggning i Nol. I Stenungsund förestrar man ftalsyran med olika
alkoholer, och får då specifika mjukgörare för olika tillämpningar. En vanlig
mjukgörare heter DEHP (DiEtylHexylPhthalat) och är uppbyggd av ftalsyra förestrad
med oktanol från oktanolanläggningen. Reaktionen sker i två steg:
O

+

HO

O

+

O
HO

O

O

O
O
Ftalsyraanhydrid

OH
Spontan, fullständig
reaktion

- H2O

O

O

O

Jämviktsreaktion
DEHP Di(2-EtylHexyl)Phtalat, eng

Monoförestrad
Ftalsyra

Figur 83 Tillverkning av mjukgöraren DEHP (även kallad DOP - DiOktylPhtalat)

Först reagerar ftalsyraanhydrid med 2-etyl-hexanol (oktanol). Reaktionen sker
spontant och fullständigt. Nästa reaktion, förestring med ytterligare en 2-etyl-hexanol,
är en jämviktsreaktion som dessutom kräver en katalysator. Vid reaktionen bildas en
vattenmolekyl. Genom att tillföra ett överskott av alkohol samt avskilja det bildade
vattnet driver man reaktionen så långt till höger som möjligt.
Den första reaktionen sker i en egen reaktor. Därefter pumpas reaktionslösningen
vidare till nästa reaktor, där nästa förestring sker, och katalysator tillförs. Därefter
följer ett antal reningssteg.

27

Se introduktionsartikeln Explosiv tillsats i dieselolja
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Mer om mjukgörare…
I fördjupningsdelen PVC och miljön finns en diskussion om mjukgörarnas påverkan
på människa och natur. Mjukgörarnas funktion beskrivs i fördjupningsdelen Mer om
PVC.
Frågor om produktionen hos Neste Oxo
Gym
82. Hos Neste Oxo sker tre huvudsakliga reaktioner: syntesgasproduktion, oxosyntes
och aldolkondensation. Förklara med egna ord vad dessa reaktioner går ut på.
83. Syntesgasanläggningen: Vilka gaser ingår i den gasblandning som kallas
syntesgas? Vilka gaser är biprodukter? Hur regleras mängdförhållandet mellan
gaserna i syntesgasen? Vad används syntesgasen till hos Neste Oxo?
84. Oxosyntes: Varför behövs det lika mycket vätgas som kolmonoxid vid
oxosyntesen? Använd molekylmodeller och visa hur reaktionen går till.
85. Oxosyntes: Visa med molekylmodeller varför det blir två olika föreningar när
syntesgas reagerar med propen, men bara en förening när syntesgas reagerar
med eten.
86. Butanolanläggningen: I butanolanläggningen hydrerar man först aldehyderna till
alkoholer med en mindre effektiv metod och i nästa steg med en mycket effektiv
metod. Varför gör man så?
87. Butanolanläggningen: I butanolanläggningen separeras normal-butanal och isobutanal, som har följande egenskaper:
Egenskap
Kokpunkt vid normalt lufttryck
Smältpunkt
Densitet
Molmassa

normal-butanal
75,7 °C
-99 °C
3
817 g/dm
72,10 g/mol

iso-butanal
64,0 °C
-66 °C
3
790 g/dm
72,10 g/mol

a) Var anrikas normalbutanol respektive isobutanol i destillationstornet? I toppen
eller botten?
b) Hitta på ett skäl till att dessa två ämnen, vars molekylmassa är densamma,
kan få så olika densitet.
c) Rita strukturformler för molekylerna och diskutera varför ämnena skiljer sig i
kokpunkt.
88. Syraanläggningen: Diskutera för- och nackdelar med att använda luft istället för
syrgas vid oxidationen.
89. Syraanläggningen: Hur kommer det sig att de flesta biprodukterna i
syraanläggningen har lägre kokpunkter än produkterna.
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