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Összefoglaló  

A MOL Petrolkémiai üzletága vizsgálja annak lehetőségét, hogy a termelési portfólióját egy sztirol kinyerő 

egységgel egészítse ki. Egy lehetséges konfigurációban az egyik termelő üzem a monomer céltermék mellett 

előállítana egy mellékáramot, melyet C9 áramként határoztunk meg. Munkánk célja annak meghatározása volt, 

hogy ennek a kevésbé értékes mellékáramnak a hasznosíthatóságát megvizsgáljuk, a projekt megtérülésének 

javítása céljából. 

 

Elsődlegesen arra törekedtünk, hogy megvizsgáljuk ennek az anyagáramnak a benzin keverőkomponensként 

való felhasználhatóságát. A lehetőség feltárásához laboratóriumi léptékű desztillációkat végeztünk, melynek 

során kinyertük a jövőbeni C9 frakciót (160 – 205°C forráspont tartományban) a rendelkezésre álló 

termékáramból. Főbb kihívások a következőek voltak: a C9 áram speciális összetételéből adódóan a 

hozzávetőlegesen magas kéntartalom és a magas aromás tartalom. A várható C9 mellékáram sűrűség tartománya 

szintén optimális fölöttinek volt nevezhető. 

 

Különböző hidrogénezési eljárásokkal mini-reaktoron végzett tesztekkel, kereskedelemben elérhető 

katalizátorokon vizsgáltuk, hogy milyen mértékben tudjuk a terméktulajdonságait javítani. Ezt követően a 

kinyert terméknek benzin keverőkomponensként való felhasználhatóságát tanulmányoztuk. 

 

A fenti tevékenységek mellett azonban további technológiai lehetőségeket is megvizsgáltunk annak érdekében, 

hogy a kevésbé értékes C9 mellékáramból értékesebb terméket hozzunk létre. 

 

Summary 
  

The MOL Petrochemical Plant is evaluating the option to equip its production own processing line with a 

Styrene recovery unit. In one potential configuration, the new production subunit would provide a new stream 

beside the targeted monomer streams, this would be stream is called C9 side stream. The objectives of our work 

was to identify the utilization alternatives of this less valuable C9 side stream and finally to improve the return on 

investment of the whole project. 

 

Our ambitions was/ to figure out that whether this stream may be used as a gasoline blending component. To 

explore this opportunity, we performed lab-scale distillations and extracted the would-be C9 fraction (boiling 

range 160°C-205°C) from the available product stream. The main challenges were the followings: the specific 

composition of the C9 side stream, such as the slightly high amount of sulphur and the high aromatics content. 

The would be C9 sidestream`s density range was also above the optimum. 

 

We applied different hydrotreating tests in lab-scale reactors, on commercially available catalysts, to explore that 

in which extent could be improved the characteristics of the product. Then we investigated the gasoline blending 

properties of the treated product. 

 

Beside these activities, we analysed and compared further technology options to utilize the components of the 

less valuable C9 side stream producing more valuable product. 

 

 

 


