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Kutatási feladat

1. Kutatási feladat

1.1. Bevezetés

A desztilláció nemcsak a vegyiparban, hanem az élelmiszeriparban, a gyógyszeripar-
ban is igen gyakran alkalmazott anyagátadási technika, amelyben folyadék- és gőzfá-
zisok érintkeztetését valósítják meg. A hétköznapokban eléggé elterjedt folyamatot, a
pálinkafőzést szakaszos desztillációval hajtják végre, ahol etil-alkohol és víz elegy szét-
választása történik, amely eredménye a kb. 50%-os alkohol tartalommal rendelkező
végtermék. A desztillálásnak vannak elválasztási korlátjai, ezért a gyakorlatban a több-
lépcsős desztilláció, az ún. rektifikálás művelete terjedt el. Ipari területeken gyakrabban
folyamatos üzemű rektifikálást alkalmaznak, a művelet megvalósító berendezések az
ún. kolonnák.

A dolgozatban elsőként a rektifikálás, illetve a desztilláció műveletét, annak be-
rendezését mutatom be röviden. Az irodalmi összefoglalóban kitérek etán-etilén és
propán-propilén szétválasztásokkal kapcsolatos kutatások ismertetésére, amely részen
belül különböző alternatív módszerek kerülnek bemutatásra az energiafelhasználás csök-
kentésére. Ezután az egyre inkább előtérbe kerülő CFD szimulációkkal kapcsolatos ko-
lonna vizsgálatokra irányuló kutatási eredményeket ismertetem.

A dolgozat saját munkát bemutató része két nagy tématerületre bontható. Az első
részben a vegyiparban nagy jelentőséggel bíró etilén-etán és propilén-propán szétvá-
lasztást tanulmányoztam. Ezen technológiákból származó fejtermékek (az etilén és a
propilén) az olefingyártás nagyon fontos termékei és egyben a műanyaggyártás elen-
gedhetetlen alapanyagai. A témára eső választásomat ezen termékek jelentősége indo-
kolja. A gyakorlatban a C2 és a C3 komponensek szétválasztását rektifikálással végzik,
azonban ez rendkívül energia- és költségigényes folyamat. Az etán-etilén szétválasztás
kriogén, nagy nyomású eljárással valósítható meg és körülbelül 100 fokozatot igényel.
A propán-propilén szétválasztás a komponensek kis forráspontbeli különbsége miatt
nagy nyomáson és rendkívül nagy reflux aránnyal végbemenő folyamat, melyhez akár
200 fokozat alkalmazása is szükséges. Az előzőekben említett ipari fontossága miatt
ezeket a termékeket nagy tisztaságban szükséges előállítani, ez indokolja az igen nagy
tányérszám alkalmazását.

Doktori képzésem során a fent ismertetett kis szénatomszámú szénhidrogének szét-
választásának paramétervizsgálatát készítettem el UniSim Design® és ChemCAD® fo-
lyamatszimulátor szoftverek alkalmazásával. Továbbá reflux arány változtatásának át-
mérőre és tányérszámra és ezáltal az anyagköltségre gyakorolt hatásait mutatom be a
vizsgált kolonnák esetén.

A második részben a berendezésekben lejátszódó hidrodinamikai folyamatok közül
a tányérokon kialakuló száraz tányér veszteség meghatározásával foglalkoztam. Egy
oszlopban kialakuló nyomásesés befolyásolja az anyagátadást és hatással van a kolon-
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na hatásfokára. A kialakuló nyomásesés egyik része a száraz tányér veszteség, amely
akkor határozható meg, ha az oszlopban csak gőz-/gázfázis áramlik. Ezen paraméter
meghatározására kialakítottunk egy kísérleti berendezést az Energetikai és Vegyipari
Gépészeti Intézet laboratóriumában, amely berendezés 4 db 3D nyomtatási technológi-
ával készített tányért tartalmaz. A mérési eredményeket a szakirodalomban fellelhető
összefüggések és CFD szimuláció eredményeivel vetettem össze.

Továbbá CFD szimulációs vizsgálatot végeztem egyenes furatos és különböző dő-
lésszöggel rendelkező ferde furatos tányérok száraz tányér veszteségének meghatáro-
zására.

1.2. Célkitűzések

A témaválasztásom indoklása, ahogy azt már a korábbiakban említettem, hogy a propi-
lén és etilén nagy jelentőséggel bíró termékek, illetve alapanyagok a vegyiparban, ezért
fontos nagy mennyiségben és minőségben előállítani ezeket. Célom a kutatásaim során
elvégezni üzemelő etán-etilén és propán-propilén kolonnák paramétervizsgálatát és ta-
lálni olyan megoldást a meglévő rendszer kis módosításával, amellyel csökkenthető a
felhasznált energia mennyisége, miközben a fejtermékben az illékonyabb komponens
móltörtje eléri a kívánt értéket. Ennek megfelelően a különböző működési paraméterek
– nyomás, reflux arány, betáplálás helye – változtatásának hatásait vizsgálom a rendszer
energiafogyasztására és a fejtermék kihozatalra vonatkozóan.

Kolonnák működtetésekor a reflux arány nagyon meghatározó paraméter, amely
változtatásával költségfüggvények minimuma határozható meg. A kolonnák ún. tá-
nyérról tányérra történő számítási módszerével célom meghatározni a reflux arány nö-
vekedésének hatását az elméleti tányérszámra és a kolonnák átmérőjére. A szükséges
falvastagság figyelembe vételével a kolonnák anyagköltségeit kívánom meghatározni.
A számításokból kapott eredményeket szakirodalmi összefüggéssel kívánom összevet-
ni.

A tányérok hidrodinamikai vizsgálata kulcsfontosságú egy kolonna működésének
vizsgálata során. A kialakuló nyomásesés az anyagátadás hatásfokára, a kolonna mű-
ködésére is befolyással bíró paraméter, amely egyik jelentős része az ún. száraz tányér
ellenállás. Emiatt különböző szitatányérok száraz tányér ellenállásának meghatározá-
sát tűztem ki célul, amelyet irodalmi összefüggésekkel, CFD szimulációkkal és bizonyos
esetekben méréssel kívánok megtenni és ezen módszerek eredményeit összevetni.

A különböző kialakítású szitatányérok vizsgálata során célom volt még továbbá
megvizsgálni azt, hogy a tányér vastagsága hogyan befolyásolja a száraz tányér veszte-
ség értékét.
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2. Tudományos előzmények

2.1. Desztilláció szimulációs vizsgálata

A desztillációs oszlopok fontos műveleti egységek a vegyipari üzemekben, önmaguk-
ban is egy rendszert alkotnak, amelyben bonyolult folyamatok mennek végbe. A desz-
tillációs művelet a vegyipar igen nagymértékben kutatott területe, különböző mérési,
folyamatszimulátorral történő módszerek segítségével vizsgálták/vizsgálják az oszlo-
pok működését. A továbbiakban néhány, a dolgozat témájához kapcsolódó és azon
túlmutató kutatási eredményt ismertetek.

G. S. Soave és szerzőtársai [1] kriogén (mélyhűtésű) metánmentesítő desztillációs
kolonnát vizsgáltak, céljuk a kondenzátor és a kiforraló energiaigényének csökkentése
volt. Ehhez Hysys® szoftver környezetben megvizsgálták az eredeti rendszert és az ál-
taluk javasolt betáplálást két részre osztó rendszert. Ennek a lényege, hogy a betápot
két külön anyagáramként vezetik az oszlopba, amelyek közül az egyiket előhűtik egy
hőhasznosító hőcserélő segítségével, amelyben a hidegebb közeg a kolonna fejterméke.
Ezen módosítással kb. 10%-kal csökkent a kondenzátor és 1,2%-kal a kiforraló energia-
igénye.

Az etilén és a propilén (összefoglaló néven olefinek) elválasztása etántól, illetve pro-
pántól a petrolkémiában gyakran kriogén desztillációval történik. Azonban ezen tech-
nológia nagy energiaigénnyel rendelkezik, így alternatív, megoldások keresésével, al-
kalmazásával nemcsak az energiaigény, hanem a költségek is csökkenthetők. J. A. Ca-
ballero és szerzőtársai [2] egy hibrid (desztilláló oszlopból és ezzel párhuzamosan egy
membrán elválasztó egységből álló) rendszert vizsgálnak etán-etilén szétválasztásra. A
szimulációk eredményeiből megállapították, hogy akár 30%-kal kevesebb energiafel-
használást és akár 20%-os költségmegtakarítást is jelenthet a hibrid rendszer.

S. M. Mauhar és szerzőtársai [3] propán-propilén elválasztó kolonna optimalizálásá-
val foglalkoztak, amely feladat elvégzéséhez Aspen Plus® folyamatszimulátor szoftvert
és SRK termodinamikai modellt alkalmaztak. Az optimalizálás célja a kiforraló energia-
fogyasztásának minimálisra csökkentése volt a fejtermék kívánt tisztasága mellett, úgy,
hogy a nyomás és a reflux tömegáramának megfelelő kombinációját megtalálják. A
szerzők meghatározták az oszlop valós hatásfokát és megvizsgálták az oszlopkapacitás
növelésének lehetőségét.
Paramétervizsgálat során a reflux mennyiségét változtatták és a kiforraló teljesítményé-
re, valamint a propilén tisztaság változására vizsgálták a hatását. A reflux mennyisége
és a kiforraló teljesítménye között lineáris kapcsolat van. A reflux mennyiségének csök-
kentésekor a kiforraló teljesítménye és a fejtermék propiléntartalma is csökkenni fog.

Truong és szerzőtársai [4] desztillációs oszlopok modellezésének és szimulációjának
néhány technikáját mutatták be, és egy laboratóriumi méretű, folyamatos, bináris desz-
tillációs oszlop modelljét vizsgálták. Megállapították, hogy a betáp összetételének vál-
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tozása következtében bekövetkező válaszhoz nagyobb erősítés szükséges, mint a betáp
mennyiségének változása esetén.

Az etán-etilén és propán-propilén szétválasztás nehézségét jelenti a molekulák ha-
sonló fizikai tulajdonságai. Azonban a nagy energiaigény csökkentése miatt szükséges
alternatív megoldást találni.

Több kutató összehasonlította ezen elválasztások esetén a hagyományos desztillá-
ciós, a membránszeparációs és az ún. hibrid megoldásokat. Ez utóbbi esetén több le-
hetőséget vizsgáltak, amikor is elsőként membránon vezetik át a betápot és membrán
permeát, valamint retentát oldalán távozó termékeket a kolonna megfelelő fokozatára
vezetik. Vagy a desztilláció után a fejterméket vezetik egy membránba, növelve ezál-
tal a tisztaságát. A vizsgált esetekből megállapították, hogy energia- és költségigény
szempontjából is a hibrid eljárást célszerű megvalósítani.

M. Benali és B. Aydin [5] etán-etilén és propán-propilén szétválasztást vizsgáltak
hibrid membrándesztillációval az oszlopok nagy költségigényének csökkentése céljá-
ból. Többféle membránkonfigurációt vizsgáltak, amelyek a desztillációs oszlop tetején,
közepén és alján helyezkedhetnek el. Ezüst-nitrát membránt alkalmaztak és ChemCAD®

szoftverrel vizsgálták a különböző konfigurációkat. A legjobbnak ítélt konfigurációjuk
36% körüli gazdasági megtakarítást ért el, amikor egy membránt a felső és egyet az alsó
részen helyeztek el. Megállapították azt is, hogy kétlépcsős membrán kaszkád rend-
szerrel nagy tisztaságú fejtermék érhető el etán-etilén elválasztás esetén.

2.2. Kolonnák vizsgálata CFD-szimulációval

R. Krishna és J. M. Baten [6] 2D és 3D CFD szimulációs vizsgálatokat készítettek szitatá-
nyérok működésének vizsgálatára. Megállapították, hogy a CFD technika alkalmazása
hatékony vizsgálati és tervezési eszköz a tányérok esetén. Vizsgálataik során bebizonyí-
tották, hogy a CFD szimulációk képesek a hidrodinamikai változások leírására, továbbá
rávilágítottak, hogy nagy átmérőjű tányérokon a folyadéknak dugószerű áramlása van.

S. Singh és A. Bansal [7] Fluent® szoftver alkalmazásával vizsgálták benzol-toluol
desztillációs oszlopok túlfolyós szitatányérjain a koncentráció és a hőmérséklet-eloszlá-
sok számítását. Kétfázisú modellezést alkalmaztak a diszpergált gázfázis és a foly-
tonos folyadékfázis keveredésének modellezésére, illetve a fázisok között végbemenő
impulzus-, hő- és tömegátadás vizsgálatára. Tanulmányuk fő célja az volt, hogy meg-
találják, hogy a CFD milyen mértékben használható számítási eszközként a szitatálcák
valós viselkedése, koncentráció- és hőmérséklet-eloszlása esetén. Az eredmények alap-
ján megállapítható, hogy a CFD hatékony eszköz a tányér tervezéséhez, elemzéséhez,
hibaelhárításához és új megközelítésnek tekinthető a hatékonysági számításokban.

G. Gesit [8] CFD technika segítségével szitatányérok hatásfokának meghatározását
vizsgálta állandósult állapotú (steady-state) szimulációk segítségével. A modellekben
háromdimenziós, kétfázisú áramlást vizsgált, amelyben a két fázist külön transzport-
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egyenletekkel kezelte Euler-Euler keretrendszerben. A CFD modellezéshez Ansys®

szoftvert alkalmazott. Meghatározta a Murphree- és a pont hatásfokokat tíz fokozatra
tiszta folyadékmagasság és gőzfázis esetén. A CFD-szimuláció eredményei összhang-
ban voltak a kiválasztott meglévő korrelációkkal, a nagynyomású folyadékrendszerre
vonatkozó előrejelzésekkel. Az alacsony nyomású rendszerek esetén a CFD előrejelzé-
sek megegyeztek az alkalmazott korrelációs előrejelzéssel a Murphree-hatásfokra átla-
gosan 4,1%-os, a ponthatásfokra átlagosan 5,5%-os hibaértékkel.
A tányérokkal kapcsolatos kísérletek nagyon bonyolultak és időigényesek. Emiatt lehet
az, hogy kevés kísérlet áll rendelkezésre szitatányérok hidrodinamikai és anyagátadási
viselkedésének meghatározására.
A szerző arra a következtetésre jutott kutatásai során, hogy a CFD modellezés haté-
kony eszköz szitatányérokon történő anyagátadás tanulmányozásához, megfelelő esz-
közként alkalmazható egy tányér elemzéséhez, illetve tervezéséhez.
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3. Vizsgálati módszerek

3.1. Kis szénatomszámú szénhidrogének paramétervizsgálata

Dolgozatomban etán-etilén és propán-propilén szétválasztó kolonnák UniSim Design®

és ChemCAD® folyamatszimulátor szoftverekkel SRK [9] termodinamikai modell se-
gítségével végzett paramétervizsgálatával foglalkoztam.

Ezen komponensek az olefingyártás legfontosabb termékei, ezáltal rendkívüli jelen-
tőséggel rendelkeznek a vegyiparban. Polimerizáció útján az etilénből és a propilénből
polietilént és polipropilént gyártanak, amelyek különböző műanyag-, papír- és textil-
ipari termékek alapanyagát képezik [10]. Az etán fűtési célokra használható fel, vala-
mint etilén is előállítható belőle [5, 11].

A kutatásaim során vizsgáltam a nyomás, a reflux arány és a betáp helyének mó-
dosításával járó hatásokat, a vizsgált paraméterek minden esetben a fejtermékben az
illékony komponens tisztasága és a kondenzátor és/vagy a kiforraló energiaigénye vol-
tak.

Az 1. és 2. ábrák etán-etilén szétválasztás esetén mutatják be a vizsgált paraméterek
kapcsolatát.
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1. ábra. Betáplálás nyomása és a
kiforraló hőárama közötti kapcsolat
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2. ábra. Reflux arány és fejtermékbeli
tisztaság közötti kapcsolat

A 3. és 4. ábrák propán-propilén szétválasztás esetén mutatja be a vizsgált paramé-
terek kapcsolatát.
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3. ábra. A betáplálás helyének befolyása a vizsgált paraméterekre
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4. ábra. A reflux arány változtatásának hatása a fejtermékre és a kondenzátorra

Az eredményekből megállapítható az is, hogy a reflux arány növelésével biztosít-
ható a tisztább fejtermék, azonban ezzel párhuzamosan a hőcserélők energiaigénye is
megnő.

A szimulációk eredményeiből megállapítható, hogy a betáplálás helye esetén meg-
határozható olyan tányérszámra vonatkozó intervallum, amely esetén biztosítható ki-
sebb hőáram a hőcserélőkben és a kívánt, vagy tisztább fejtermék kihozatal, továbbá a
kolonna hőfokprofilja is megfelelő a folyamat lejátszódása szempontjából.
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Propán-propilén szétválasztó kolonna esetén a vizsgált rendszer kis módosításával
elérhető, hogy kisebb reflux aránnyal biztosítható a megfelelő tisztaságú fejtermék és az
eredetinél kisebb kondenzátor hőáram.

UniSim Design® szoftver segítségével dinamikus szimulációval vizsgáltam az etán-
etilén szétválasztó kolonnát, a betáplálás mennyiségi változását előidéző zavar esetén.
Megállapítottam, hogy az alkalmazott egypontos szabályozási struktúrával nem biz-
tosítható a fejtermék tisztasága, minél kisebb mennyiségű volt a betáp, annál inkább
csökkent a fejtermék etiléntartalma. Az alkalmazott kétpontos szabályozási struktúrá-
val elérhető a fejtermék kívánt összetétele. Mindkét esetben meghatároztam azt a betáp-
lált mennyiséget, amely értékek elárasztást okoztak a tányérokon, működésképtelenné
téve ezzel a kolonnát.

3.2. Kolonnák anyagköltségének meghatározása

Tányérról tányérra számítás módszerével szintén az etán-etilén (E-E) és a propán-propilén
(P-P) kolonnákat vizsgáltam. A reflux arány növelésével csökken a szükséges tányér-
szám és növekszik a kolonna átmérője, amely miatt a szükséges falvastagság is nő-
ni fog. Ezen változtatásokat figyelembe véve meghatároztam, hogy 1.4404 minőségű
ausztenites acél alkalmazása esetén hogyan változik az adott oszlop anyagköltsége a
reflux arány növelésével. Összevetettem az eredményeket szakirodalmi összefüggés
[12] beszerzési költségre vonatkozó eredményeivel. Azt tapasztaltam, hogy a szakiro-
dalmi összefüggéssel kapott beszerzési költségek, illetve az általam számolt anyagkölt-
ség függvények hasonló jelleget mutatnak. Megállapítható, hogy a vizsgált reflux arány
intervallumon belül a vizsgált etán-etilén kolonna anyagköltsége átlagosan 13,53-szor
(5. ábra), míg a vizsgált propán-propilén kolonna anyagköltsége átlagosan 8,3-szor ki-
sebb (6. ábra), mint az oszlop teljes beszerzési költsége.
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Mindkét kolonnára megállapítottam egy-egy a szakirodalmi képlethez hasonló össze-
függést az anyagköltség meghatározásához. Ezek az összefüggések arra az esetre vonat-
koznak, ha a szilárdsági számításból kapott, pótlékok nélküli minimális falvastagságot
veszem figyelembe a kolonna alapanyag költségeinél.

3.3. Furatos tányérok száraz tányér veszteségének meghatározása

Szitatányérok nyomásesésének meghatározását is vizsgáltam. Az Energetikai és Vegy-
ipari Gépészeti Intézet laboratóriumában kialakítottunk egy olyan mérőkört, amely 4 db
szitatányérból álló kísérleti berendezés száraz tányér veszteségének meghatározására
alkalmas. A berendezéshez a tányérokat és az alsó zárófedelet 3D nyomtatási techni-
kával gyártottuk le. A mérési eredményeket összevetettem szakirodalomban található
összefüggések és Ansys Fluent® környezetben készített CFD szimulációk eredménye-
ivel, amelyek jó egyezést mutattak. A mérések és a szimulációk során levegő volt a
kolonnába betáplált gázáram.

Ezek után CFD szimulációkat készítettem egyenes furatú és különböző dőlésszög-
ben elhelyezett ferde furatos tányérokra. A szimulációk eredményeiből meghatároz-
ható, hogy minél kisebb szögben helyezkednek el a furatok a tányér síkjához képest,
annál nagyobb száraz tányér veszteség és turbulencia intenzitás alakul ki a gázáram
áthaladása során (7. ábra).
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7. ábra. A kolonna nyomásesése és a kialakuló turbulencia intenzitása különböző
tányérok esetén

Szakirodalmi összefüggések alapján [13] mindegyik vizsgált tányértípusra meghatá-

roztam egy-egy olyan összefüggést, amellyel 20 - 50
m3

h
térfogatáram, 5 mm tányérvas-
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tagság és 15%-os tányér szabad keresztmetszet esetén meghatározható a tányér száraz
nyomásvesztesége.

Egyenes furatos és 75°-os dőlésszöggel rendelkező ferde furatos tányérok esetén szi-
mulációkat végzetem a tányérvastagság száraz tányér veszteségre vonatkozó hatásai-
ról. Ehhez 2,5, 5 és 10 mm tányérvastagságokat alkalmaztam az említett tányértípusok-
nál. Eredményül kaptam, hogy a tányér vastagságának növelésével csökken a kialakuló
száraz tányér veszteség. Szakirodalmi összefüggések alapján [14, 15] a vizsgált tányé-
rokra meghatároztam azokat az összefüggéseket, amelyek figyelembe veszik a tányér

vastagságát is 20 - 50
m3

h
térfogatáram és 15%-os tányér szabad keresztmetszet esetén

(1. táblázat).

1. táblázat. Nyomásesés a tányérvastagság függvényében

Térfogat-
áram
[m3/h]

Nyomásesés [Pa]
Egyenes furatos tányér Ferde furatos tányér (75°)

t = 2, 5 mm t = 5 mm t = 10 mm t = 2, 5 mm t = 5 mm t = 10 mm
20 125,59 115,99 109,92 128,22 119,47 108,28
30 280,99 262,40 245,60 294,09 274,09 247,66
40 496,43 469,41 439,15 516,93 494,64 441,41
50 787,24 734,31 692,31 819,66 776,40 690,34
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4. Új tudományos eredmények

T1. Paramétervizsgálati módszert alkalmaztam szimulációs módszerrel alacsony szén-
atomszámú szénhidrogének (etán-etilén, propán-propilén) desztillációs elválasz-
tásának vizsgálatára, amely során a fejtermékbeli tisztaságok és a hőcserélők hő-
áramának változására fókuszáltam és a következő tudományos eredményeket ál-
lapítottam meg.
A tézishez tartozó publikációk: (1) (2) (3) (4) (5) (7).

(a) A vizsgált etán-etilén szétválasztó kolonnánál megállapítottam, hogy a be-
táplálás hőmérsékletének -55°C-ról +20%-kal történő megváltozása nem okoz
számottevő változást sem a kondenzátor hőáramában, sem a fejtermék tisz-
taságában.

(b) Megállapítottam, hogy a vizsgált etán-etilén szétválasztó kolonnában 1,9-es
reflux arány érték alatt nem érhető el a kívánt tisztaság, illetve 2,3-es reflux
arány értéktől nagyobb reflux arány esetén már nem érhető el tisztább fej-
termék. Megállapítottam, hogy a vizsgált propán-propilén szétválasztó ko-
lonnában az üzemben alkalmazott reflux arány 93%-át elegendő alkalmazni,
amellyel a kívánt fejterméktisztaság elérhető, és csökkenthető a kondenzátor
energiaszükséglete.

(c) A vizsgált propán-propilén elválasztó kolonna vizsgálatakor igazoltam, hogy
a betáplálás helyének változtatásakor a kolonna tányérszámainak ugyan-
azon intervallumában érhető el a legtisztább fejtermék és a hőcserélők legki-
sebb hőárama. Igazoltam, hogy az eredeti fokozattól eltérő más fokozatokra
történő betáplálás esetén a kolonnában a kialakuló hőfokprofil alapján meg-
felelő elválasztás érhető el.

(d) Megállapítottam, hogy a vizsgált propán-propilén elválasztó kolonnában a
fejtermék propilén móltörtjének 0,9995 értékről 0,9999 értékre történő növe-
lése több, mint 1,4-szeres növekedést jelent a hőáramok és a reflux arány
tekintetében.

T2. Reflux arány változtatásának hatását vizsgáltam a tányérszámra az ún. tányér-
ról tányérra számítás módszerével. Meghatároztam, hogy a reflux arány függ-
vényében a vizsgált esetekben a kolonna átmérőjének változása egy másodfokú
polinom segítségével írható le. Költségszámítást végeztem a reflux arány függvé-
nyében, amely során figyelembe vettem az átmérőt, a tányérszámot és a szilárd-
ságilag szükséges falvastagságot. A számításaim alapján a vizsgált kolonnákra
vonatkozóan az új javasolt szerkezeti anyagköltség függvények az alábbi alakban
írhatóak fel.
Etán-etilén szétválasztás esetén a

MC = 32, 73 ·
M&S
280

· 0, 1138 ·D2 ·H0,936 · Fc,
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míg propán-propilén elválasztás esetén a

MC = 35, 31 ·
M&S
280

· 0, 1822 ·D2 ·H · Fc

összefüggés alkalmazható a vizsgált rendszerekre.
A tézishez tartozó publikációk: (5) (6).

T3. Kidolgoztam egy olyan CFD módszert, amely alkalmas furatos, túlfolyó nélkü-
li tányérok nyomásveszteségének a számítására. Ennek keretében kidolgoztam
egy eljárást a különböző geometriai kialakítású tányérok 3D nyomtatóval történő
legyártásához. Mérőkört építettem a térfogatáram és nyomásveszteség számítá-
sára. Továbbá kidolgoztam egy eljárást a kísérleti vizsgálatokhoz alkalmazott tá-
nyérok numerikus áramlástani vizsgálatára.
Megállapítottam, hogy 45°-, 60°- és 75°-os dőlésszöggel rendelkező ferde fura-
tos tányérok esetén a dőlésszög értékének csökkenésekor egyre nagyobb száraz
tányér veszteség és turbulencia-intenzitás alakul ki. Az egyenes és a 75°-os dőlés-
szöggel rendelkező ferde furatos tányérok eredményei közel azonosak.
A tézishez tartozó publikációk: (10) (13).

T4. Mérési és szimulációs módszereket alkalmazva új összefüggést alkottam meg egye-
nes és ferde furatos tányérok száraz tányér veszteségének meghatározására. Az
összefüggés 15%-os tányér szabad keresztmetszettel, 7 mm-es perforációval ren-

delkező tányérok esetén, 20-50
m3

h
térfogatáramú levegő közeg esetén alkalmaz-

ható száraz tányér veszteség meghatározására. A javasolt összefüggések a követ-
kezőek:

Egyenes furatú tányérra: ∆Pd = 0, 8899 · ρg · u2,0053
tányér

75°-os dőlésszögű tányérra: ∆Pd = 0, 9023 · ρg · u2,0204
tányér

60°-os dőlésszögű tányérra: ∆Pd = 1, 1203 · ρg · u2,0206
tányér

45°-os dőlésszögű tányérra: ∆Pd = 1, 749 · ρg · u1,9845
tányér

Igazoltam, hogy a tányérvastagság hatással van a kialakuló száraz tányér vesz-
teségre. A vizsgált 2,5, 5 és 10 mm tányérvastagság értékek esetén a tányér-
vastagság növelésével csökken a kialakuló száraz tányér veszteség. Szakirodal-
mi összefüggés alapján olyan összefüggést alkottam a nyomásesés számítására,
amely alkalmazható a kialakított mérési berendezésre egyenes és 75°-os dőlés-
szöggel rendelkező tányérok esetén és, amely figyelembe veszi a tányér vastagsá-
gát 2,5, 5, 10 mm esetén.
A tézishez tartozó publikáció: (13).
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5. Fejlesztési lehetőségek

A továbbiakban szeretném folytatni a kutatásaimat desztillációs technológiák témakör-
ben, amely habár nagyon kutatott terület, mégis úgy gondolom, hogy a fejlesztések-
re, az újításokra folyamatosan szükség van. A jövőben több, szintén kulcsfontosságú
szereppel bíró vegyipari technológiát kívánok megvizsgálni, akár kisebb módosítások
céljával, akár alternatív megoldás keresésével. Célom továbbá az etán-etilén kolonnára
elkészített dinamikus szimulációs modell továbbfejlesztése, más zavarokra – például a
betáplálás összetételbeli változására – történő megvizsgálása.

A CFD szimulációkkal elkezdett munkát is folytatni kívánom, amelyet mérésekkel
szeretnék validálni. A tányérvizsgálatokkal kapcsolatban más tányértípusok száraz tá-
nyér veszteségét és az oszlop teljes nyomásesésének meghatározását kívánom vizsgálni
és ezekhez egyfázisú és kétfázisú CFD szimulációkat szeretnék készíteni. Tányérkonst-
rukciók közül szeretnék vizsgálni olyan geometriai kialakítású tányért, amelyen a bu-
boréksapkás tányérhoz hasonlóan egy perforációkkal rendelkező kéményszerű részen
keresztül érkezik a gázfázis a tányérra és ezen kéménykialakítás a szelepes tányérhoz
hasonlóan a gázfázis sebességének hatására le-fel irányuló mozgásra képes.

A laboratóriumban található kísérleti berendezéssel további méréseket kívánok vé-
gezni, más tányértípusok és kétfázisú kísérletek vizsgálatára. Ez utóbbinak az előké-
születeit már elkezdtük, például a víz-levegő érintkeztetéshez a felső zárófedél tervét
elkészítettem és nyomtatásra került 3D technikával. Ennek a kialakítása lehetővé teszi,
hogy a folyadékfázis a tányérra eloszlatva érkezzen, illetve biztosítja a gázfázis távo-
zását az oszlopból. A tányérok vízhatlanná tételét impregnáló spray alkalmazásával
oldjuk meg.
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6. A disszertációhoz kapcsolódó publikációk

(1) Kállai V., Szepesi L. G. Etán-etilén szétválasztó kolonna paramétervizsgálata szi-
mulációval, Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok 12:4 pp. 41-48., 2017

(2) Kállai V., Szepesi L. G.: Etán-etilén kolonna szimulációs vizsgálata, Doktorandu-
szok Fóruma, 2017

(3) V. Kállai, J. Kerezsi, P. Mizsey, G. L. Szepesi: Ethane-Ethylene Rectification Co-
lumn’s Parametric Examination, Chemical Engineering Transactions, 70, pp. 1477-
1482, 2018

(4) V. Kállai, G. L. Szepesi: Propane/Propylene separation’s examination with simu-
lation, MultiScience – XXXII. microCAD International Multidisciplinary Scientific
Conference, ISBN: 978-963-358-162-9, 2018

(5) Kállai V., Szepesi L. G.: Tányérszámítási módszerek etán-etilén és propán-propilén
szétválasztó kolonna esetén, Doktoranduszok Fóruma, 2018

(6) Kállai V., Szepesi L. G.: Tányérról-tányérra számítás propán-propilén szétválasztó
kolonna esetén, XXVII. Nemzetközi Gépészeti Konferencia, ISSN 2068-1267, 2019

(7) V. Kállai, G. L. Szepesi, P. Mizsey: Propylene – Propane Rectification Column’s
Examination, MultiScience – XXXIII. microCAD International Multidisciplinary
Scientific Conference, ISBN: 978-963-358-177-3, 2019

(8) V. Kállai, G. L. Szepesi, P. Mizsey: Prediction of distillation plates’ efficiency, 1st
International Conference on Engineering Solutions for Sustainable Development,
2019

(9) Kállai V., Szepesi L. G.: Rektifikáló oszlop dinamikus szimulációja, Doktorandu-
szok Fóruma, pp. 100-107., 2019

(10) Kállai V., Szepesi L. G.: Tányér hidraulika vizsgálata rektifikálás és abszorpció
esetén: tányér ellenállás meghatározása, Multidiszciplináris tudományok 10:3 pp.
70-78., 2020

(11) V. Kállai, G. L. Szepesi, P. Mizsey: Dynamic simulation control in a cryogenic
distillation column, Pollack Periodica 15:3 pp. 91-100., 2020

(12) Kállai V., Szepesi L. G.: Elválasztási műveletek és azok berendezéseinek vizsgála-
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