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Osztott ter rektifikáló kolonna modellezése és stacioner
vizsgálata
Szabó László, Németh Sándor, Szeifert Ferenc
Pannon Egyetem, 8200 Veszprém Egyetem u. 10, szabol@fmt.uni-pannon.hu

Kivonat: Az osztott ter kolonna egy ígéretes energiatakarékos alternatíva a többkomponens
elegyek szétválasztására. A berendezés lényege, hogy az oldalelvételes kolonna oszlopterét
megosztják egy függ leges válaszfallal, ezáltal elválasztva egymástól a betáplálási és az elvételi
zónát. Ennek a készüléknek az újszer sége miatt nincs kész modellezési eljárása. Ebben a
publikációban bemutatjuk a berendezés leképezését flowsheeting szimulátorban, valamint az
általunk létrehozott interaktív felhasználói felületet. A kolonna m ködését egy háromkomponens
(benzol, toluol, o-xilol) elegy szétválasztása példáján keresztül mutatjuk be. Vizsgáljuk a
berendezés f bb paramétereinek hatását, célunk a minimális energiaszükséglet osztott ter
kolonna konstrukciójának meghatározása.
Kulcsszavak: osztott ter kolonna, osztófalas kolonna, energia megtakarítás, több komponens
elegyek szétválasztása

1. Bevezetés
A rektifikálás az egyik legelterjedtebb elválasztó m velet a vegyiparban, különösen a
petrolkémia területén [2]. Nagyszámú alkalmazása és nagy energia felhasználása miatt
intenzíven folyik a desztilláló készülékek konstrukciójának, üzemeltetési stratégiájának
fejlesztése. A gyakorlatban, legtöbb esetben sokkomponens elegyek szétválasztása a feladat.
A szétválasztási feladat megoldható kéttermékes, vagy többtermékes (oldalelvételes)
kolonnák felhasználásával. Cél az energetikailag legkedvez bb struktúra meghatározása.
Energetikailag kedvez bb megoldást kínálnak a szétválasztási feladat megoldására az ún.
osztott ter kolonnák (1. ábra) [3]
A berendezés lényege, hogy az oldalelvételes kolonna oszlopterét megosztják egy függ leges
válaszfallal, ezáltal elválasztva egymástól a betáplálási és az elvételi zónát. Így
megakadályozható, hogy a betáplálási áram közvetlenül keveredjen az elvétellel. Ez a
konstrukció várhatóan nagyobb hatásfokkal m ködik, vagyis jobb lesz az energia fajlagos
kihasználása. Ezzel a módszerrel, bizonyos beruházási költség árán a már meglév m veleti
egységek energia kihasználása is növelhet .
Szimulációs vizsgálatokat végezve elemezzük a kolonna m ködését különböz konstrukciók
esetében. A vizsgálat során bemutatjuk, egy adott szétválasztási feladat megoldása során az új
konstrukció energia igénye hogyan viszonyul a hagyományos oldalelvételes kolonnák energia
igényéhez. A vizsgálatok elvégzéséhez az Aspen Plus szimulátort használtuk [1].

.

1. ábra: Az osztott ter kolonna elvi sémája
2. A szétválasztási feladat
Mintarendszerként a benzol, toluol, o-xilol elegyet választottuk, mely vegyületek
normálforráspontját az 1. táblázat tartalmazza. A feldolgozandó elegy tömegárama 90 kg/h, a
komponensek tömegtörtjei: benzol 0,333; toluol 0,333; xilol 0,333. Az 1. táblázatból látható,
hogy a komponensek forráspontjai jelent sen eltérnek egymástól, így atmoszférikus
körülmények között teljesen szétválaszthatók, mivel nem képeznek azeotróp elegyet. A
rektifikálás során cél a 99 m/m% tisztaság elérése mindegyik terméknél.
1. táblázat : Az elegyet alkotó komponensek normál forráspontjai
Komponens Forráspont (°C)
80,1
benzol
110,7
toluol
144,3
o - xilol

3. Az osztott ter kolonna leképezése flowsheeting szimulátorban
A vegyipari tervezés és kutatás során legtöbb esetben flowsheeting szimulátorokat
alkalmaznak. E szoftverek segítségével az adott technológia folyamatábra szer en
szerkeszthet meg, így a programban a m veleti egységeket blokkokkal valamint a köztük
lév kapcsolatokat összeköt egyenesekkel ábrázoljuk. A szimulátor tartalmazza a
berendezések modelljeit, tehát azok matematikai leírása a felhasználó részér l szükségtelen.
Az osztott ter rektifikáló kolonna újszer ségéb l adódik, hogy a mostani szimulációs
programokban nincs olyan blokk, amivel közvetlenül leképezhet . Több blokk
összekapcsolásával viszont létre lehet hozni a m veleti egység modelljét.

Az osztott ter kolonna négy különböz részre dekomponálható, az osztófal feletti, az osztófal
alatti és a fal két oldalán lév oszloprészre (2. ábra) [4]. Ezeket a részeket külön blokkokkal
képeztük le. Így a fels rész egy kondenzátort és egy reflux tartályt tartalmazó oszlop, az alsó
rész a kiforralóval rendelkez oszlop. A két másik egység az osztófal két oldalát képezi le, ide
vezetjük be a betáplálási áramot (betáplálási oldal) és innen vezetjük el az oldalterméket
(elvételi oldal).
Az osztott térben lév falon történ h átadást az egyes tányérok között definiáltuk, ahol a
hajtóer a betáplálási és az elvételi oldalon lév tányérok h mérséklet különbsége volt. A
h átadási tényez és h átadási felület szorzatát modell paraméterként definiáltuk, amelyet a
konkrét fizikai rendszerre kell meghatározni. A kolonna méreteit úgy határoztuk meg, hogy a
szétválasztási feladatot ellátó osztófal nélküli oldalelvételes oszlopéval egyezzen meg. A
betáplálási és az elvételi tányér egymással szemben helyezkedik el az oszlop közepén. Az
osztott részt leképez két oszlop keresztmetszetét összeadva az eredeti oszlop
keresztmetszetét kapjuk meg.

2. ábra: Rendszer struktúrája
4. Az interaktív felhasználói felület létrehozása
Az osztott ter kolonna vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy a négy blokk paramétereinek
manuális megadása nagyszámú hibalehet séget hordoz magában, ezért létrehoztunk egy
kezel felületet. Ezt a felhasználói felületet az Aspen Plus szimulációs program és a Microsoft
Excel közt meglév kapcsolat segítségével egy Excel munkalapon tudtuk létrehozni. Az
osztott ter kolonna paramétereit egy táblázat kitöltésével tudjuk megadni (2. Táblázat), ebb l
a program kiszámítja a négy blokk tulajdonságait (3. Táblázat). Az így kiszámolt adatokat az
Excel átadja az Aspen Plus-nak, a szimuláció lefutása után a kívánt eredmények táblázat
(4. Táblázat) formában jelennek meg.

2. Táblázat: Osztott ter kolonna paraméterei
Osztott ter kolonna paraméterei
Tányérszám
Betáplálás helye
Elvétel helye
Falméret
Falkezdete
Osztás arány
Fejnyomás
Nyomásesés
Fejkoncentráció
Kiforraló teljesítmény
Oldalelvétel
Betáplálás mennyisége
Benzol tömegtörtje
Toluol tömegtörtje
o-xilol tömegtörtje

23
13
13
9
8
0.5
1.1
0.008
0.99
54000
49.6
150
0.33
0.33
0.34

bar
bar
m/m
W
kg/h
kg/h

3. Táblázat: Részegységek paraméterei
A rész egységek paraméterei
FELSO
Tányérszám
Fejnyomás
Betáplálás/Elvétel
Be/elvét nyomás

ALSO

8
1.1
8
1.156

BETAP

8
1.236
8
1.236

9
1.164
5
1.204

ELVET
9
1.164
5
1.204

4. Táblázat: Számított értékek
Kilép áramok tulajdonságai
benzol tömegtört
toluol tömegtört
o-xilol tömegtört
tömegáram (kg/h)

Fej
Oldal
Fenék
0.990
0.007
0.000
0.010
0.980
0.008
0.000
0.013
0.992
49.63
49.60
50.77

Kolonna számított paraméterei
reflux arány
kondenzátor h igénye

9.93
-59127.4 Watt

5. A fal függ leges helyzetének hatása
Ezt a vizsgálatot egy kilenc tányér magasságú fallal végeztük el. A falak függ leges helyzetét
változtattuk miközben a kiforraló h igényét (Qreb) figyeltük (3. ábra). A modell
szempontjából a fal helyzetét úgy változtattuk, hogy a fal két oldalán lév rész tányérszámát
állandónak vettük, lefele mozgatás esetén az alsó rész tányérszámát ugyan annyival
csökkentettük, mint amennyivel növeltük a fels rész tányérszámát. Az elvételi és a betáplálási
rész keresztmetszete a vizsgálat alatt megegyezett.
Az eredményekb l látszik, hogy akkor a legkisebb a kolonna energiaigénye, ha a falat az
oszlop közepén helyezzük el. Az aszimmetriával az energiaigény n . Ez magyarázható azzal,

hogy a szétválasztandó komponensek tömegárama megegyezik. Eltér
komponensek esetén az eredmény változhat.
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3. ábra A fal függ leges helyzetének hatása a kiforraló energiaigényére
6. A fal magasság hatása
Ezen vizsgálatok során arra kerestük a választ, hogy a fal hossza hogyan hat a kolonna
energia igényére. Az el z elemzés eredménye alapján a középen helyeztük el a falat, és a
méretét változtattuk míg a kiforraló energia igényének változását figyeltük (4. ábra). Az
el z vizsgálathoz hasonlóan elvételi és a betáplálási rész keresztmetszete megegyezett.
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4. ábra A falméret hatása a kiforraló energiaszükségletére
Az eredményekb l látszik, hogy a kilenc tányér magasságú fallal ellátott kolonna a legjobb
energetikailag (ha csak páratlan számú megoldásokat tekintjük), az öt tányértól a minimum
pontig meredeken csökken az energia igény, a minimumtól enyhén emelkedik.
Minél kisebb a fal magassága az osztott falas kolonna annál jobban közelít az oldalelvételes
kolonnához. Növelve a fal magasságát csökken energiaigényt kapunk. Az energiaigénynek
van egy minimuma, esetünkben 9 tányérmagasságnál, ami után növelve a fal magasságát
ismét n az energia igény. Ez magyarázható azzal, hogy a növekv osztott rész miatt a fels
és az alsó rész mérete lecsökkent, így ott a komponensek szétválasztásához nagyobb reflux és
kiforralási arány szükséges.

7. A keresztmetszetarány hatása
Megvizsgáltuk, hogy a fal sugárirányú elmozdításával hogyan változik a kolonna energia
igénye. A fal ebben az esetben kilenc tányérmagasságú és függ legesen középhelyzet . Az
osztott térbe belép áramok (a fels részb l lefolyó folyadék és az alsó részb l felszálló g z)
arányai úgy állnak be, hogy azok megegyezzenek az osztott rész keresztmetszeteinek
arányával. Az eredmények a 5. ábra láthatók. Látható, hogy ha a betáplálási oldal
keresztmetszete 50%-os akkor kell a legkevesebb energiát a kolonnába bevezetni.
A keresztmetszet arány meghatározza, hogy a fels és az alsó részb l kilép g z és folyadék
milyen arányban oszlik meg a középs rész két oldala között. Minél több egy oszloprészbe
alulról belép g z és felülr l belép folyadék mennyisége annál élesebb az elválasztás. Mivel
a betáplálási oldalon nagyobb a folyadék- és g zterhelés a betáplálás miatt, így ennek a
résznek nagyobb mérték a kiforralásra és refluxra van szüksége a szeparációhoz, mint az
elvételi résznek. Ezzel magyarázható, hogy az energia igénye a kolonnának nagyobb
mértékben n , ha a betáplálási részt csökkentjük.
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5. ábra A keresztmetszetarány hatása a kiforraló energiaigényére
8. Az osztott ter kolonna összehasonlítása az oldalelvételes kolonnával
Az el z vizsgálatokban meghatározott legalacsonyabb energiaigény kolonnát (kilenc tányér
magasságú középhelyzet fal, 50%-os osztásarány) hasonlítottuk össze a vele megegyez
paraméterekkel rendelkez oldalelvételes kolonnával. Ennél az elemzésnél csak a
szétválasztandó anyag tömegáramát változtattuk az összetételét állandónak tekintettük és a
kiforraló energia igényének változását figyeltük mind a két kolonnában. Az eredményeket a 6.
ábra mutatja be.
Ez a vizsgálat azt mutatja be, hogy az osztott ter kolonna, energetikailag jobb, mint a
hagyományos konstrukció.
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6. ábra Az osztott ter kolonna energia kihasználása
9. Összefoglaló
A kutatási feladat megoldása során leképeztük az osztott ter kolonnát Aspen Plus
flowsheeting szimulátorban. A leképezéshez a szimulátorban lév modulokat használtuk fel
(Radfrac: részletes kolonna számító blokk, áram kever , áram osztó). A leképezés során négy
részre bontottuk fel a kolonnát, ezeket a részeket külön Radfrac blokkokkal kezeltük. Az
osztófal h átereszt képességét is figyelembe vettük. Létrehoztunk egy interaktív felhasználói
felületet, hogy a szimulációt könnyebb legyen kezelni. A vizsgálataink során elemeztük, hogy
egy adott szétválasztási feladatot ellátó osztott ter kolonna energiaigénye hogyan változik a
fal méretének és helyzetének módosításával. A vizsgálatok eredményeib l meghatároztunk
egy adott szétválasztási feladathoz tartozó minimális energia felhasználást igényl
paraméterkombinációt. Az osztott ter kolonna energiaforgalmát összevetettük egy azonos
tányérszámú oldalelvételes kolonna energiaigényével.
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