
ООО „DME Aerosol” –
nowy producent na rynku gazów pędnych



OAO „Szczekinoazot” jest jednym z największych rosyjskich
przеdsiębiorstw przemysłu chemicznego.
Firma jest obecna na rynkach Europy, Azji i Ameryki.

Produkty:
Metanol, kaprolaktam, kwas siarkowy, siarczan amonu, amoniak, CPK-
85, dwutlenek węgla, cykloheksan, cykloheksanon, formalin 37 i 47%,
eter dimetylowy (w ramach spółki joint-venture), żywice fenolowo-
formaldehydowe (JV).

Firma współpracuje z ponad 1000 partnerów z przemysłu petrochemicznego, drzewnego, budowlanego,
motoryzacyjnego i włókienniczego

Firma „DME Аerosol” (założona w 2012 r.) – to wspólne przedsięwzięcie rosyjskiej firmy chemicznej
OAO „Szczekinoazot” (obwód Tulski) i dużego, międzynarodowego holdingu „PCC SE” (Niemcy).

Teren produkcyjny OAO „Szczekinoazot”, obw. Tulski (Rosja)



Spółki zależne, PCC Rokita SA i PCC Exol SA są liderami rynku w Polsce (a w niektórych przypadkach daleko po za jej 
granicami) w takich segmentach, jak poliole, chlor, surfaktanty i fosforopochodne. 

Strategia:
PCC SE jest inwestorem zorientowanym na perspektywę
długoterminową. Strategicznym celem jest ciągłe zwiększanie wartości
spółek grupy i stworzenie nowych wartościowych aktywów.
Produkty Pionu Chemicznego i zakresy ich zastosowania:
Poliole i systemy PU, surfaktanty, chlor, MCAA i inne pochodne chloru,
specjalistyczne produkty chemiczne jak np. fosforopochodne,
krzemometal, DME (spółka joint-venture), handel surowcami, dobra
konsumpcyjne.
Inne rodzaje działalności:
Logistyka, w szczególności transport intermodalny kontenerów, oraz
produkcja energii elektrycznej.

PCC SE jest europejską grupą kapitałową, zorientowaną na tworzenie wartości. Zatrudnia ponad 3 tys. 
pracowników w 18 krajach. Siedziba Grupy PCC znajduje się w Duisburgu, w Niemczech, a największe 
zakłady chemiczne Grupy znajdują się w Polsce.

Zakład Grupy PCC do produkcji MCAA w Brzegu Dolnym (Polska)



Eter dimetylowy o jakości aerozolowej jest produkowany poprzez odwodnienie metanolu z późniejszą rektyfikacją DME.

Wielkość produkcji: 20 000 ton DME rocznie na bazie własnego surowca.

Schemat procesu technologicznego wytwórni DME 



O produkcie

Eter dimetylowy (DME) — С2Н6О, eter metylowy, metoksymetan, tlenek metylu. 

DME o jakości aerozolowej jest gazem bezbarwnym o wysokiej czystości.

Parameter Jednostka miary Specyfikacja

Eter dimetylowy %, min. 99,99

Udział masowy substancji nielotnych ppm, max. 10

Woda ppm, max. 50

Metanol ppm, max. 1

Związki siarki ppm, max. 1

Zapach Brak zapachu



Moce produkcyjne DME w Rosji

43%
57%

„DME Aerosol” 
Inni producenci

OOO „DME Aerosol” jest największym producentem DME w Rosji.
Unikalna technologia pozwoliła osiągnąć czystości produktu na poziomie 99,99–99,999%.



Prognoza rynku DME w najbliższych latach
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Według naszych prognoz pojemność rynku rosyjskiego DME do 2025 roku przekroczy 12 tys. ton rocznie. 
Obserwuje się pozytywny trend zastępowania importu i zamiany stosowanych gazów pędnych.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
prognoza prognoza prognoza prognoza prognoza prognoza prognoza

12.134



DME w produkcji poliuretanowej pianki montażowej 

Eter dimetylowy jest jednym z najbardziej popularnych gazów pędnych przy produkcji
poliuretanowych pianek montażowych, ponieważ pozwala producentom spełnić dwa
podstawowe zadania: jednoczesny wyrzut gazu pędnego jak i rozpuszczalnika.

Zalety korzystania z DME:
• jest pomocniczym gazem pędnym;
• dobry rozpuszczalnik dla fluoropolimeru;
• przedłuża trwałość gotowego produktu;
• reguluje lepkość i strukturę pianki;
• receptura z wykorzystaniem DME pozwala zoptymalizować formulacje pianek do 

wykorzystania w warunkach zimowych.



DME w produkcji spienionego polistyrenu (XPS)  

Dzięki wysokiemu współczynnikowi rozkładu, wykorzystanie eteru dimetylowego
przy produkcji XPS pozwala produkować płyty z określonymi parametrami przy
mniejszych kosztach własnych.

Zalety korzystania z DME:
• brak konieczności  stosowania innych rozpuszczalników (etanol, aceton);
• możliwość zastąpienia drogiego freonu pozwala obniżyć koszty własne;
• wysoki współczynnik rozkładu pozwala produkować płyty o mniejszej 

gęstości, co obniża koszty własne;
• możliwość wykonania płyt o większej grubości (nawet ponad 100 mm) 

z lepszą wytrzymałością na ściskanie;
• zwiększenie właściwości izolacyjnych;
• zwiększenie mocy produkcyjnej;
• zmniejszenie emisji CO2do atmosfery.



DME w produkcji farb aerozolowych / chemii samochodowej 

Główną zaletą eteru dimetylowego jest jego zdolność do rozpuszczania, więc jest on
powszechnie stosowany jako gaz pędny do farb aerozolowych i przyczynia się do poprawy
właściwości produktów.

Zalety korzystania z DME:
• jednocześnie jest gazem pędnym i rozpuszczalnikiem;
• zapewnia szybsze wysychanie dzięki szybkiemu parowaniu;
• minimalizacja powstawania zacieków i smug;
• drobne rozpylanie dyspersyjne;
• wytwarzanie jednolitej warstwy;
• podobny wynik malowania przy mniejszym zużyciu farby;
• brak zapachu;
• wyższe ciśnienie parcjalne w porównaniu z propanem, butanem.



DME w chemii gospodarczej / produktach kosmetycynych / aerozolach medycznych / repelentach 

Eter dimetylowy oferuje projektantowi receptur szeroki wachlarz
możliwości. Zdolność do rozpuszczania w odniesieniu do polimerów,
kompatybilność z innymi rozpuszczalnikami i gazami pędnymi, a także
mieszalność z wodą są ważnymi zaletami.

Zalety korzystania z DME:
• jest doskonałym rozpuszczalnikiem polimerów w lakierach do włosów, 

zapewniając drobną dyspersyjność produktu rozpylonego z puszki;
• wysoka kompatybilność z węglowodorowymi gazami pędnymi (propan, 

butan, propan-butan, pentan);
• drobne rozpylanie dyspersyjne;
• najwyższa rozpuszczalność w wodzie;
• brak zapachu.



Odtłuszczanie i/lub suszenie skór zwierząt (garbowanie skóry) 

Proces obejmuje nanoszenie jednego lub kilku rozpuszczalników na skóry w celu ich

odtłuszczenia i/lub wysuszenia. Wykorzystanie eteru dimetylowego zapwenia lepszą

efektywność procesu odtłuszczania i/lub suszenia wielu rodzajów skór, w tym skór

jagnięcych, krowich, kozich lub wieprzowych.



Środek chłodzący do urządzeń chłodniczych 

Eter dimetylowy w mieszaninie z amoniakiem (masowy stosunek 40%/60%) nadaje
się do stosowania w urządzeniach zamrażających. Jako środek chłodzący dostał
nazwę R723.

Stosowanie tej mieszanki jako środka chłodzącego zwiększa wydajność urządzenia
chłodniczego.

Ograniczona rozpuszczalność oleju mineralnego w R723 i możliwość pracy z miedzią
(zmniejszenie korozji) zapewnia pracę małych urządzeń chłodniczych z większą
wydajnością, niż przy stosowaniu tradycyjnych środków chłodzących.

Przy zamianie 40% amoniaku na DME w istniejących urządzeniach chłodniczych
można osiągnąć zmniejszenie zużycia amoniaku bez utraty skuteczności.



Przewagi konkurencyjne OOO „DME Aerosol”

Zakład produkcyjny OOO „DME Aerosol” znajduje się w centrum Rosji, w
obwodzie Tulskim, ok. 180 km na południe od Moskwy.

Dzięki korzystnemu położeniu geografichznemu oraz rozwiniętej
infrastrukturze kolejowej i drogowej firma może zapewnić stabilne
i terminowe dostawy produktu.

Wykwalifikowana kadra naszych pracowników zapewnia obsługę
całego łańcucha dostaw, od procesu produkcji aż po dostawy do
punktu odbioru wskazanego przez klienta.



Możliwości transportu DME 

Posiadamy własne 20 i 30-stopowe tank-kontenery wykonane ze stali

nierdzewnej, dzięki którym zostaje zachowana jakości produktów podczas

transportu. Część y nich posiada własne pompy i węże rozładunkowe.

OOO „DME Aerosol” zaprasza do współpracy firmy, które poszukują nowych możliwości rozwoju swoich 
technologii i poprawy efektywności produkcji.

Tel.: +7 (48751) 9-65-81 / Maksim Unagaev: +7 9105538143  / e-mail: info@dme-aerosol.ru
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