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WPŁYW ZMIAN CIŚNIENIA, TEMPERATURY ORAZ ILOŚCI PARY
WODNEJ NA UKŁAD CIEPLNY KOLUMNY FRAKCJONUJĄCEJ

Celem niniejszej pracy było poznanie tych wszystkich
przemian cieplnych, jakie mogą mieć miejsce w
kolumnie
frakcjonującej urządzenia do ciągłej destylacji smoły wę
glowej w przypadku zmiany podstawowych parametrów proce
su rozdziału to jest temperatury, ciśnienia oraz ilości
wprowadzanej do układu pary wodnej,
W pracy tej zwrócono szczególną uwagę na zmiany ukła
dów cieplnych, a więc i temperatur w poszczególnych sek
cjach kolumny frakcjonującej o ciągłym, bocznym odbiorze
produktów rozdziału to jest olejów smołowych.
Uzyskane wyniki upoważniają do przedstawienia nastę
pujących wnioskowi
Wzrost ciśnienia całkowitego w kolumnie
spowodowany
zwiększeniem ilości dodawanej pary wodnej (dla
rx s
s const,) powoduje wzrost temperatur wszystkich półek ©d
bioru i jednoczesny wzrost ciepła refluxów- wewnętrznych
w poszczególnych sekcjach kolumny« Przebiegi
funkcji
ti ss f(PcT, t^ s £(yij) i tŁ = f(q'Ł) mają
charakter
krzywoliniowy* Krzywe te są wzajemhie do siebie podobne*
Wpływ zmiany' ciśnienia Pc na temperatury półek od
bioru jest największy dla szczytu i maleje w
kierunku
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spodu kolumny, taki sam charakter mają również
wartości ciepła refiuxów wewnętrznych,»

zmiany

Utrzymanie w kolumnie stałego ciśnienia przy maleją
cej ilości dodawanej pary wodnej, a więc praca w warun
kach rosnącej temperatury rx powoduje wzrost temperatu
ry wszystkich półek odbioru. Funkcja t^ a f(t^
mają
przebiegi prostoliniowe. Przebiegi natomiast t^ = f(Q\)
są krzywoliniowe, malejące w kierunku wzrostu temperatu
ry rx , przy czym w niektórych przypadkach
charakter
krzywych ulega zmianie. Mianowicie krzywe
t = f(Q'w)t
t = f(QL) i t. » f(Q's ) posiadają minimum odpowiadaP
P
*1
Q
jące temperaturze rx 'około 375 C i pogłębiające się w
kierunku od t^ do
.
Przy pracy w warunkach zmieniającej się
temperatury
największe zmiany temperatur półek odbioru występują
dla półki odbioru oleju Ajj, a następnie w miarę posu
wania się ku górze kolumny zmiany te maleją. Zmiany na
tomiast 0% dla poszczególnych półek odbioru mają cha
rakter inny. Największe występują dla szczytu kolumny, a
następnie maleją w kierunku jej spadu«
Tx

Jednoczesny wzrost temperatur

Tx

i

(realizowany

przy pracy w obecności W-^ x 0,9$
s const.) powodu
je w przybliżeniu jednakowy wzrost temperatur wszystkich
półek odbioru.
Najmniejsze zmiany temperatur półek odbioru występują
przy pracy w warunkach stałej temperatury rx i zmien
nych wartości Pc i Wj, największe zaś w przypadku pracy
ze stałą ilością pary wodnej.

