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A desztillálóoszlop egyike a vegyi üzemek, különösen az olajfinomítók 

legnagyobb energiafelhasználó berendezéseinek. Az olajfinomítók optimalizá-
lásának célja az energiafelhasználásuk csökkentése és a teljesítményük nö-
velése, a nagyobb profit és a piaci igények kielégítése érdekében. Az optima-
lizálás során cél a meglévő berendezések hatékonyságának növelése, nem 
pedig új tornyok és hőcserélők telepítése, aminek jelentős beruházási költség-
igénye van. 

Az optimalizálás lehetőségei 
Számos lehetőség ismert a fenti két cél megvalósítására. A desztilláló 

rendszer hatásfoka javítható új, hatékonyabb szerkezeti elemek és közbenső 
visszaforralók telepítésével. Energiát megtakarítani, és a teljesítményt növelni 
lehet: 

• szivattyúkörök telepítésével és a szivattyúkörökön a hűtés megfelelő 
beállításával  

• előfrakcionáló telepítésével a nyersolaj-desztilláló berendezés elé 
• további tálcák és visszaforralók telepítésével a leválasztó oszlopokon. 
A finomítók desztillálóiban a folyamat energetikai hatásfoka jelentős mér-

tékben függ a hőcserélő hálózat kialakításától. A szivattyúkörök üzemvitele és 
hőmérsékletesése befolyásolja a hővisszanyerést és a hőcserélők összekap-
csolását (illesztések). A hőcserélő felületek nagysága meghatározza az aktuá-
lisan visszanyerhető hő mennyiségét. 

Vizsgálatokat végeztek az oszlop és a hőcserélő-hálózat módosításainak 
meghatározására. Az oszlop kompozit diagramját (CGCC – column grand 
composite curve) használják az energiamegtakarítást eredményező módosí-

 



tások azonosítására. A módszert továbbfejlesztették a finomítók 
desztillálórendszerében az energiamegtakarítás mellett a szűk keresztmetsze-
tek meghatározására. A módszer három részből áll: az oszlop módosítása a 
CGCC alkalmazásával, a hőcserélő hálózat kialakításának módosítása (na-
gyobb hőátadó felület kialakítása) energia megtakarítása érdekében, majd a 
rendszerek szűk keresztmetszeteinek a megszüntetése.  

Egy másik optimalizálási eljárás szerint először a desztilláció

evételével. 

s oszlopot 
módosítják az energiafelhasználás csökkentése érdekében, majd a CGCC 
eljárást alkalmazzák a hővisszanyerés javítására. Általánosságban a módosí-
tás két szinten lehetséges, az egyik szint viszonylag olcsó (a csővezeték mó-
dosítása az eltérő áramok keveredésének elkerülése érdekében, a gőz áram-
lási sebességének megfelelő beállítása), a másik szinten nagyobb beruházást 
igényelnek a beavatkozások (a belső szerkezeti elemek, a betápláló, illetve az 
elvezető rendszer cseréje). 

A javított módszer 
Az eddigi optimalizálási módszerek nem értékelték együtt az üzemelő 

hőcserélő hálózatot és a nyersolaj-desztilláló oszlopot és nem ajánlottak mód-
szeres megközelítést az optimalizálásra, inkább különálló módosítások végre-
hajtását javasolják. Hátrányuk, hogy az ajánlott oszlopmódosítások némelyike 
jelentős beruházást igényel, míg mások nem teljesítik a maximális tálcakapa-
citással kapcsolatos előírásokat. A megközelítés célja az üzemelő desztilláci-
ós oszlop olyan üzemviteli paramétereinek meghatározása, amelyek mellett 
az energiakihasználás a lehető legjobb. Ezeket lehet közelíteni a hőátadó felü-
let növelésével vagy a hőcserélők közötti csővezeték-elrendezés 
megváltoztatásával, az oszlop hidraulikai korlátainak figyelemb

A cikk szerzői az üzemelő desztillációs oszlopok optimalizálásához egy 
olyan módszeres megközelítést ajánlanak, amely egyszerre foglalkozik a 
meglévő hőcserélő hálózattal, az energiafelhasználás csökkentésével és a 
desztillálóberendezés átmenő teljesítményének növelésével. 

Az alkalmazott modell 
A desztillálóoszlopot és a hőcserélő hálózatot számítógépen modellez-

ték. Az optimalizáláshoz nemlineáris programozású algoritmust használtak.  
Az oszlopmodell magába foglalja az összefüggést az üzemi viszonyok, a 

termék minősége és az oszlop kialakítása között. A hőcserélő hálózat modell-
je bemutatja a hővisszanyerés javítására vonatkozó vizsgálatok eredményeit 
(a hőcserélők sorrendje változtatható, vagy egy új hőcserélő telepíthető). 

Az oszlop kialakítását e két modell alkalmazásával optimalizálták. Az üzemi 
feltételeket egy rögzített kialakítású (adott számú szakaszt tartalmazó, 
 

 



megadott átmérőjű, betáplálású és elvezetésű) oszlopra határozták meg, az 
üzemeltetési költségek és a hőcserélő hálózat beruházási költségeinek mi-
nimalizálása érdekében. A hőcserélő hálózat modelljének segítségével ki-
számították a hőcserélő felület növelésének a költségét. Így az optimali- 
zálás során összekapcsolható a két független modell, és figyelembe vehe- 
tők az oszlop kialakítása és a hőcserélő hálózat teljesítménye közötti 
kölcsönhatások. 

Az oszlopot optimalizáló modellben felhasznált paraméterek: a szaka-
szok száma és elhelyezkedése, a kondenzátorok, a visszaforralók és a szi-
vattyúkörök elhelyezése és a termék jellemzői. A hőcserélő hálózat modelljé-
nek paraméterei: a hőátadó felület, az üzemi paraméterek, az illesztések és az 
energiafelhasználás.  

Az optimalizálás során változtatták az oszlop üzemi viszonyait (a betáplá-
lás előmelegítési hőmérséklete, a szakaszokhoz menő gőzáram, a 
refluxarány, a szivattyúkörökben visszavezetett folyadék nyomásesése és 
árama a minimális energiafelhasználás érdekében). A számítások során figye-
lembe kell venni az oszlop hidraulikai és a kapacitáskorlátait is. 

A desztillálóberendezés optimalizálása során azonosítják a folyamat mi-
nimális energiafelhasználásához szükséges optimális módosításokat. Miután 
az optimalizálás során nem az oszlop méreteit változtatják meg, hanem az 
üzemi viszonyokat, a módosítások nem igényelnek nagy tőkebefektetést. Az 
ásványolaj-desztilláló berendezés energiafelhasználásának csökkentése a 
gőzáramok csökkenése révén lehetővé teszi az oszlop átmenő teljesítményé-
nek növelését. Az átmenő teljesítmény maximális értékének meghatározása 
során a modell azonosítja az oszlop teljesítménynövelést korlátozó szűk ke-
resztmetszeteit, és értékeli a szűk keresztmetszetek megszüntetése érdeké-
ben ajánlott módosításokat. 

A modellek megvalósításához FORTRAN nyelvű kódot fejlesztettek, és 
egy interfészt készítettek a kód és a szimulációs csomag között. 

A szimulációt először a meglévő berendezéseken hajtották végre (alap-
eset), a számítások kezdeti értékeinek beállítása érdekében. A szimuláció so-
rán pontos képet kaptak a termékáramokról és összetételükről, a gőzviszo-
nyokról, a szivattyúkörökről, az áramlási sebességekről és a hőmérsékletesés 
alakulásáról. A szimuláció eredményei felhasználhatók az oszlopmodell minő-
sítésében, valamint a modell kezdeti paramétereinek a beállításában.  

Az optimalizálási modell az áramlástani összefüggéseken alapul.  
Hasonló modellt dolgoztak ki a gőzleválasztást alkalmazó desztillációs 

oszlopokra, amelyekben egyensúlyszámításokat használtak a leválasztás 
modellezéséhez. A két optimalizálási modell összefüggést határoz meg a ter-
mékösszetétel és a szakaszok száma, eloszlása és az üzemi viszonyok kö-
zött. Segítségükkel kiszámíthatók a termékáramok, a hőmérsékletek, az ösz-
szetételek, ami a desztilláló oszlopok optimalizálásának alapját képezi. 

 

 



Hidraulikai elemzések 
Az oszlop hidraulikai viszonyainak értékeléséhez kiszámították a gőz-

áramhoz szükséges átmérőt azokon a szakaszokon, ahol jelentős változás 
van a gőz- és folyadékáramokban. Ilyen szakaszok az oszlop felső és alsó 
részein elhelyezkedő tálcák, a szivattyúkörök és a betáplálási szakasz. A szi-
talemezek átmérőjét az áramlási korlátok és az üzemi viszonyok alapján szá-
mították ki. A tervezett gőzsebesség 70–80%-a a maximális áramlási sebes-
ségnek. 

A desztillálóoszlop átmérőinek kiszámítása lehetővé teszi az oszlop hid-
raulikai teljesítményének elemzését. Szűk keresztmetszet ott fordul elő, ahol 
az oszlop átmérője kisebb, mint a szükséges átmérő. Az átmérőszámítások 
lehetővé teszik, hogy az oszlop hidraulikai korlátait az optimalizálás során fi-
gyelembe vegyék. Először kiszámítják az oszlopszakaszok szükséges átmé-
rőjét, majd a kiszámított átmérőket összehasonlítják a meglévő átmérőkkel. 
Egy optimalizált desztillációs oszlopon nincsenek szűk keresztmetszetek. 

Az optimalizálás menete 
Az optimalizálás során vizsgálják az üzemelő hőcserélő hálózatot és az 

üzemelő ásványolaj-desztilláló oszlopot, és figyelembe veszik az oszlop hid-
raulikai korlátait.  

Az optimalizálási stratégia elemei: 
• a nyersolaj-desztilláló oszlop egyedi oszlopok sorozatává bontása és 

szimulálása az optimalizálási modellel 
• a meglévő hőcserélő hálózat modellezése 
• a desztillálóberendezés üzemi feltételeinek optimalizálása 
• a meglévő oszlopszakaszok számának, az oszlop kialakításának és 

átmérőjének a figyelembevétele. 

Egy példa 
A példaként ismertetett ásványolaj-desztilláló berendezés termékei köny-

nyűbenzin, nehézbenzin, könnyű desztillátum, nehéz desztillátum és maradék 
anyagok voltak. Az optimalizálás során célul tűzték ki a folyamat energetikai 
hatásfokának javítását és az átmenő teljesítmény növelését 20%-kal. A légköri 
nyomáson üzemelő toronyban naponta 100 000 hordó nyersolajat dolgoztak 
fel. Az optimalizálás előtt az áramfelhasználás 99,5 MW, az éves üzemeltetési 
költség 28,4 M USD volt.  

Az 1. táblázatban összehasonlításra kerülnek az optimalizálás előtti és 
utáni állapot paraméterei, változatlan betáplálás esetén. Az ásványolaj-desztil-
láló berendezés energiafelhasználása az optimalizálás után 77,4 MW (a csök-

 



kenés mértéke 22%), a megtakarítás 6,3 M USD/év. A hőcserélő hálózat telje-
sítményének növelése érdekében bizonyos mértékű befektetésre volt szük-
ség, ami által nagyobb mennyiségű hőt lehet visszanyerni. A végrehajtott mó-
dosítások megtérülési ideje 4 hónap. 

 
1. táblázat 

Az eredeti és az optimalizált desztilláló berendezések 
paraméterei 

 
Paraméter Eredeti 

berendezés 
Optimalizált 
berendezés 

A betáplálás hőmérséklete (oC) 360 363 
Folyadékáram az 1. szivattyúkörben (kmol/h) 1228 1233 
Folyadékáram a 2. szivattyúkörben (kmol/h) 2396 3989 
Folyadékáram a 3. szivattyúkörben (kmol/h) 5868 3953 
Hőmérséklet-különbség az 1. szivattyúkörben (oC) 40 44,1 
Hőmérséklet-különbség a 2. szivattyúkörben (oC) 50 28,1 
Hőmérséklet-különbség a 3. szivattyúkörben (oC) 20 58,9 
A fő gőzáram (kmol/h) 1200 1088 
A nehéz desztillátumot leválasztó gőz árama (kmol/h) 260 247 
Reflux/minimum reflux arány 1,2 1,11 

 
Az átmenő teljesítmény növeléséhez az egyes oszlopszakaszok átmérő-

jét meg kellett növelni, és a szűk keresztmetszeteket megszüntetni. Az osz-
lopmodellel azonosították a szűk keresztmetszetek helyeit. 

Az optimalizált desztillálóberendezés átmenő teljesítménye 20%-kal nőtt. 
A rendszer fűtési energiaigénye 94,8 MW. Az üzemeltetési költségmegtakarí-
tás 1,9 M USD/év, a befektetések egy évnél rövidebb idő alatt megtérültek. 

 
(Regősné Knoska Judit) 
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