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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o typowych węzłach technologicznych 
oraz o typowych sekwencjach aparatów i urządzeń. 

W poradniku zamieszczono: 
1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć 

opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 
2. Cele kształcenia, które powinieneś osiągnąć w wyniku procesu kształcenia. 
3. Materiał nauczania (rozdział 4), który umożliwi Ci samodzielne przygotowanie się do 

wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Obejmuje on wiadomości, pytania 
sprawdzające, ćwiczenia, sprawdzian postępów. 

4. Sprawdzian osiągnięć, który umożliwi Ci sprawdzenie Twoich umiejętności ukształtowanych 
podczas realizacji tej jednostki modułowej. 

5. Literaturę.  
 
 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

W czasie pobytu w zakładzie przemysłowym, w sterowniach i na terenie instalacji 
przemysłowych musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp oraz instrukcji 
przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas 
trwania nauki. 
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Schemat układu jednostek modułowych 
 

311[31].Z2 
Techniczne podstawy procesów 

wytwarzania półproduktów  
i produktów przemysłu chemicznego

311[31].Z2.06 
Eksploatacja maszyn, 
aparatów i urządzeń 

przemysłu 
chemicznego 

311[31].Z2.05 
Stosowanie układów 

automatyki sterowania 
 

311[31].Z2.04 
Pomiary parametrów 

procesowych 

311[31].Z2.01 
Stosowanie aparatów 
 i urządzeń przemysłu 

chemicznego 

311[31].Z2.03 
Stosowanie typowych 

powiązań podstawowych 
procesów w instalacjach 
przemysłu chemicznego 

311[31].Z2.02 
Posługiwanie się 

dokumentacją 
techniczną 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
– korzystać z różnych źródeł informacji, 
– czytać tekst ze zrozumieniem, 
– określić charakterystyczne właściwości układów jednoskładnikowych jednofazowych  

i wielofazowych, 
– scharakteryzować podstawowe procesy fizyczne: destylację, ekstrakcję, absorpcję, adsorpcję, 

desorpcję, 
– wskazać sposób racjonalnego wykorzystania substancji i czynników energetycznych  

w procesach wytwarzania półproduktów i produktów, 
– wskazać na schematach aparaty i urządzenia przemysłu chemicznego, 
– konstruować schematy ideowe, 
– stosować technikę komputerową w sporządzaniu schematów ideowych. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA       
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– wyjaśnić pracę typowego dla instalacji rozdzielania mieszanin gazowych w układzie: kolumna 

absorpcyjna – kolumna desorpcyjna, 
– scharakteryzować typowe układy powiązań kolumn rektyfikacyjnych z aparatami wymiany 

ciepła, 
– sporządzić proste schematy ideowe różnych sposobów odzyskiwania energii w postaci ciepła 

w instalacjach przemysłu chemicznego, 
– określić zasadę przemiennej pracy adsorberów w cyklach adsorpcji oraz regeneracji 

i chłodzenia warstwy adsorbenta, 
– scharakteryzować typową sekwencję procesów w układach recyrkulacji nieprzereagowanego 

surowca, 
– objaśnić zasadę pracy typowego układu: reaktor rurkowy chłodzony wodą, zbiornik 

para/kondensat, 
– podać przykłady zastosowania typowych węzłów technologicznych. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 

4.1. Ciąg technologiczny. Węzły technologiczne. Typowe sekwencje 
aparatów i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym 

 

4.1.1. Materiał nauczania 
 

Ciąg produkcyjny to pewna liczba uzależnionych od siebie i następujących po sobie kolejno 
operacji i procesów produkcyjnych, których wynikiem jest otrzymanie określonego produktu. 
Węzeł technologiczny stanowi część ciągu technologicznego. Jest to zestaw odpowiednio 
uszeregowanych urządzeń służących do prowadzenia etapów procesu technologicznego w wyniku 
których otrzymuje się produkty pośrednie, prowadzi regenerację surowców, półproduktów lub 
produktu końcowego. Wszystkie węzły w ciągu technologicznym są ze sobą połączone. 
Ogólny schemat instalacji do produkcji polimerów  z uwzględnieniem węzłów obrazuje rys. 1. 
 

 
 

Rys. 1. Schemat ogólny instalacji do produkcji polimerów  
[http://www.mos.gov.pl:1092/preview/custom/BAT-przemysl-polimerów.pdf] 

 
W produkcji polimerów wyróżnia się węzły: przygotowania monomerów, przygotowania 

mieszanin reakcyjnych, środków pomocniczych, syntezy, obróbki finalnej polimerów, 
magazynowania i dystrybucji gotowego produktu. Węzeł przygotowania mieszanin reakcyjnych 
składa się na ogół z układu mieszalników z mieszadłami do których doprowadzone są monomery, 
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środki pomocnicze, woda lub rozpuszczalnik. Węzeł syntezy może stanowić pojedynczy reaktor,  
a w polimeryzacji ciągłej zestaw reaktorów (bateria), w których prowadzony jest proces syntezy. 
      Schemat produkcji polietylenu metodą wysokociśnieniową obrazuje rys. 2. 
 

 
 

Rys. 2. Schemat produkcji polietylenu metodą wysokociśnieniową: 1 – zbiornik kloszowy, 2 (a, b, c) – sprężarki,        
 3 (a, b) – zbiorniki buforowe, 4 – reaktor polimeryzacji, 4a – zawór redukcyjny, 5 – zbiornik roztworu inicjatora,          
6 – pompka zębata, 7 – zbiornik redukcyjny, 8 – skruber, 9 – filtry, 10 – walec chłodzony, 11 – nóż obrotowy [4] 

 
Sprężarka (2a) zasysa ze zbiornika (1) etylen o czystości 99,9% i spręża do ciśnienia 1,2 MPa. 

Kolejna sprężarka w instalacji 2b spręża surowiec do ciśnienia 25 MPa, a ostatecznie sprężony 
etylen w sprężarce (2c) do 180 MPa wprowadza się do reaktora polimeryzacji (4) oraz ze zbiornika  
(5) roztwór nadtlenku organicznego w oleju parafinowym. Reaktor jest to aparat rurowy pracujący 
według zasady przepływu albo pionowy cylindryczny aparat wytrzymujący bardzo wysokie 
ciśnienia, zaopatrzony w płaszcz grzejno-chłodzący i mieszadło łopatkowe o prędkości obrotowej 
dochodzące do 18 tysięcy obrotów na minutę. Autoklawy z mieszadłem pracują według zasady 
idealnego mieszania. Podczas procesu w górnej części reaktora temperatura wynosi od 200  
do 260oC, a w dolnej jest nieco wyższa. Płaszcz reaktora jest zasilany parą grzejną lub w miarę 
potrzeby wodą (ochładzanie). Powstający polietylen przez zawór redukcyjny (4a) (ciśnienie obniża 
się ze 150 do 25MPa) przesyła się do ogrzewanego zbiornika (w temperaturze niższej od 130oC 
następuje zestalenie polietylenu). 

Nieprzereagowany etylen przysyła się poprzez chłodzone wodą rurociągi do skrubera (8)  
i filtry (9) zraszane wodą, gdzie następuje oddzielenie zestalonych cząstek polietylenu od etylenu, 
który powraca do obiegu po stwierdzeniu, że nie zawiera tlenu. Natomiast gaz etylenowy 
z przedmuchania skrubera spala się w pochodni. Stopień przereagowania etylenu jest niższy niż 
20%. Nieprzereagowany etylen zawracany do obiegu nie może zawierać więcej niż 0,1% tlenu  
(niekontrolowana polimeryzacja grozi wybuchem) oraz polietylenu (uszkodzenie sprężarki). 
Polietylen z zbiornika (7) (0,15MPa) w postaci wstęgi chłodzi się na walcu (10) i kroi nożem (11) 
na granulki. 

Wydajność procesu jest duża (około 95%) ze względu na powrót etylenu do obiegu, ale ma też 
wady jak np. duży koszt związany z aparaturą ciśnieniową oraz niebezpieczeństwo wybuchu 
związane z nieprzestrzeganiem parametrów procesu. 
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W produkcji polietylenu metodą wysokociśnieniową można wyróżnić: 
– węzeł przygotowania mieszaniny reakcyjnej obejmujący urządzenia: sprężarki 2a, 2b, 2c  

i zbiorniki buforowe 3a, 3b, 
– węzeł syntezy obejmujący: reaktor polimeryzacji 4, zbiornik roztworu inicjatora 5, pompa 

zębata 6. 
Innym przykładem węzła może być węzeł kontaktowy do utlenienia SO2 do SO3 w procesie 

wytwarzania kwasu siarkowego (VI) – rysunek 3. 

 
Rys. 3. Zasada pracy węzła kontaktowego przy produkcji H2SO4 z siarki: 1 – piec wtryskowy do spalania siarki,  

1a – kocioł, 2 – pięciopółkowy aparat kontaktowy, 3 – wymiennik ciepła, 4 – chłodnica gazów odlotowych z węzła 
kontaktowego (ekonomizer), 1’ – 5’ – kolejne półki aparatu [4] 

 

Gaz opuszczający pierwszą półkę aparatu kontaktowego (2) ogrzewa osuszone powietrze  
w wymienniku (3) i przesyłany jest do pieca wtryskowego. Gaz powstały w piecu wtryskowym 
zawierający 10 – 12% SO2 ochładza się w kotle 1a, oddając ciepło wodzie płynącej w rurach tego 
kotła (produkcja pary) i wprowadza się na pierwszą półkę z masą kontaktowa i po ochłodzeniu 
powietrzem w wymienniku (3) przesyła się na półkę (2). Gaz z półek 2’, 3’, 4’ chłodzony jest 
bezprzeponowo zimnym powietrzem. Gaz opuszczający piątą półkę aparatu kontaktowego ochładza 
się w ekonomizerze (4), ogrzewając wstępnie wodę przesyłaną do kotła (1a) (wytwarzanie pary). 
Parę wodną w ekonomizerze wytwarza się dzięki ciepłu powstałemu ze spalania siarki jak również 
powstałego w wyniku utlenienia SO2 do SO3. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1) Jak należy zdefiniować ciąg produkcyjny? 
2) Jak należy zdefiniować węzeł technologiczny? 
3) Jakie operacje występują w ciągu produkcyjnym polietylenu metodą wysokociśnieniową? 
4) Jakie procesy występują w węźle kontaktowym? 
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4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Rozpoznaj aparaty na rysunku przedstawiającym pracę węzła kontaktowego przy produkcji 
kwasu siarkowego (VI) i opisz ich zastosowanie. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:  

1) ustalić rodzaj aparatów i urządzeń, 
2) wskazać zastosowanie aparatów i urządzeń. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− materiał nauczania (4.1.1), 
− rysunek przedstawiający pracę węzła kontaktowego przy produkcji kwasu siarkowego (VI). 
 
Ćwiczenie 2 
 Na rysunku przedstawiającym schemat produkcji polietylenu metodą wysokociśnieniową 
rozpoznaj aparaty, urządzenia i węzły. Opisz zastosowanie aparatów i urządzeń. 
 
 Sposób wykonania ćwiczenia: 
 

Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 
1) ustalić rodzaje aparatów i urządzeń, 
2) wskazać zastosowanie aparatów i urządzeń, 
3) ustalić rodzaje węzłów, 
4) scharakteryzować pracę węzła polimeryzacji. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− materiał nauczania (4.1.1), 
− schemat produkcji polietylenu metodą wysokociśnieniową. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów        
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) rozpoznać rodzaje aparatów i urządzeń? □ □ 
2) określić zastosowanie aparatów i urządzeń? □ □ 
3) rozpoznać rodzaje węzłów? □ □ 
4) analizować pracę węzła polimeryzacji? □ □ 
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4.2. Układ adsorber – desorber jako typowa koncepcja 
technologiczna w instalacjach rozdzielania mieszanin gazowych 

 
4.2.1. Materiał nauczania 
 

W procesach przemysłu chemicznego dość często istnieje konieczność rozdzielania mieszanin 
gazowych. Mieszaniny gazowe rozdziela się na poszczególne składniki następującymi metodami: 
− wykraplania kolejnych gazów przez sprężanie i obniżanie temperatury, 
− odparowywanie kolejnych gazów ze wstępnie skroplonej ich mieszaniny, 
− absorpcyjno–desorpcyjną, 
− adsorpcyjno–desorpcyjną. 

Często stosuje się metodę adsorpcyjno–desorpcyjną, która opiera się na zjawisku adsorpcji. 
Adsorpcja jest procesem w którym wykorzystuje się zmiany stężenia składnika na powierzchni 
rozdziału faz, spowodowane oddziaływaniem sił powierzchniowych. Jedną z faz stanowi 
najczęściej ciało stałe porowate – adsorbent. Adsorbentem może być: węgiel aktywny, sita 
molekularne (krystaliczne glinokrzemiany – zeolity). 
Proces adsorpcji można prowadzić w jednym adsorberze lub baterii adsorberów. 
Schemat baterii adsorpcyjnej przedstawia rysunek 4. 

 
 

Rys. 4. Bateria adsorpcyjna: 1 – adsorbery, 2 – skraplacz przeponowy, 3 – rozdzielacz, 4 – zbiornik rozpuszczalnika,  
5 – dopływ gazu do adsorpcji, 6 – odpływ gazu po adsorpcji, 7 – dopływ pary wodnej jako czynnika desorpcyjnego [1] 

Przedstawiona bateria adsorpcyjna składa się z dwóch adsorberów, w których prowadzi się  
na przemian proces adsorpcji i desorpcji. 

Układ adsorber – desorber stanowi typową koncepcję technologiczną w instalacjach 
rozdzielania mieszanin gazowych. Przykładem zastosowania układu procesów adsorpcja – 
desorpcja jest odsiarczanie gazów na sitach molekularnych. Sita molekularne mogą być stosowane 
do usuwania siarkowodoru z gazów, tlenku węgla (IV), tlenku siarki (IV), merkaptanów. Składniki 
kwaśne adsorbuje się na powierzchni sit w kolejności zależnej od typu sita. Instalacje stosowane  
do odsiarczania gazów ziemnych lub przemysłowych składają się z czterech adsorberów 
wypełnionych odpowiednim zeolitem. Proces przebiega cyklicznie w kolejnych adsorberach i trwa 
kilkanaście minut. Nasycony adsorbent poddaje się regeneracji, a strumień oczyszczonego gazu 
kierowany jest do następnego adsorbera zawierającego zregenerowany adsorbent (co umożliwia 
odpowiednia armatura usytuowana na orurowaniu każdego adsorbera). Cykl ogrzewania zawsze 
poprzedza cykl regeneracji. Regeneracja prowadzona jest w temperaturze około 3150C i polega  
na przedmuchiwaniu warstwy nasyconego zeolitu tlenkiem siarki (IV).  
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Adsorbent przyśpiesza reakcję: 
2H2S + SO2           3S + 2H2O 

Z adsorbera odprowadzana jest mieszanina pary wodnej i par siarki. Po ochłodzeniu tej mieszaniny 
otrzymuje się ciekłą siarkę (1/3 tej siarki spala się w celu otrzymania SO2 niezbędnego w procesie 
regeneracji zeolitu). Największą zdolność pochłaniania siarkowodoru maja sita typu NaX 
(temperatura 250C, ciśnienie 2,2 MPa). Proces ten jest bardzo efektywny. Szczególnie zalecany jest 
do głębokiego odsiarczania (po procesie absorpcyjnym) gazu ziemnego stosowanego do przemysłu 
chemicznego.  
     Metody adsorpcyjne są również stosowane do tak zwanego głębokiego osuszania gazu. 
Adsorpcję pary wodnej na sitach molekularnych stosuje się do suszenia gazu otrzymanego  
w procesie pirolizy przed jego niskotemperaturowym rozdzielaniem w celu demetanizacji  
i wydzielania frakcji wodorowej. Pirogaz sprężony do około 4 MPa oraz odgazolinowany  
i osuszony przepływa ku dołowi (dwie warstwy sit) w pierwszym z adsorberów. Po cyklu adsorpcji 
przełącza się adsorber na cykl regeneracji. Przełączanie dokonuje się odpowiednimi zaworami  
na rurociągach (sterowanie automatyczne zaworem). Regeneracja prowadzona jest przez 
przedmuchiwanie gorącym metanem. Regenerujący czynnik ogrzewany jest w piecu i kierowany  
do adsorbera. Następuje desorpcja pary wodnej (temperatura regeneracji sit to 350–4000C).  
Po regeneracji adsorbent chłodzi się przepuszczając strumień zimnego metanu. 

W przemysłowych procesach do rozdzielania mieszanin  stosowany jest również sposób 
absorpcyjno–desorpcyjny. 

Składnik mieszaniny gazowej absorbuje się selektywnie dobranym rozpuszczalnikiem. 
Mieszanina gazowa pozbawiona zaabsorbowanego składnika odprowadzana jest z absorbera 
natomiast roztwór z zaabsobowanym składnikiem mieszaniny gazowej ogrzewa się w wymienniku 
ciepła i wprowadza do desorbera, gdzie po ogrzaniu następuje desorpcja pochłoniętego składnika 
gazu. Rozpuszczalnik ochładza się i ponownie kieruje do absorbera.  

Układ absorber – desorber stosowany jest do odsiarczania (usuwania H2S i CO2) gazów 
ziemnych i przemysłowych. Rysunek 5 przedstawia schemat instalacji absorpcyjnego odsiarczania 
gazów monoetanoloaminą. 

 
Rys. 5. Schemat instalacji absorpcyjnego odsiarczania gazów monoetanoloaminą:  

1 – absorber (T=30 – 400C, p = 1 – 1,2 MPa), 2 – desorber (T=1200C – p=0,2 MPa), 3 – wymiennik ciepła,  
4 – chłodnice wodne; A – MEA zregenerowana do absorbera, B – MEA nasycona siarkowodorem do desorbera  [2] 
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Gaz zawierający siarkowodór wprowadza się do dolnej części absorbera 1. Od góry 
przeciwprądowo wprowadza się roztwór monoetanoloaminy (MEA). Tlenek węgla (IV) łączy się  
z MEA i powstaje węglan natomiast siarkowodór tworzy z MEA siarczek monoetanoloaminy.  
Z góry absorbera odprowadza się oczyszczony gaz, a nasycony roztwór MEA odprowadza się  
z dolnej części kolumny poprzez wymiennik 3 do desorbera 2. Roztwór w dolnej części desorbera 
jest ogrzewany przeponowo parą wodna (1200C). Gaz z zawartością 50 – 70% H2S odbierany jest 
 z góry desorbera, a zdesorbowany roztwór MEA wraca do absorbera. 

Inny przykład zastosowania układu absorber – desorber do usuwania H2S i CO2 z gazów 
syntezowych przedstawia schemat instalacji Rectisol – rysunek 6. 

 
Rys. 6. Uproszczony schemat instalacji Rectisol: 1 – główny wymiennik ciepła, 2 – kolumna absorpcyjna,  

3 – wężownica chłodząca, 4 – sprężarka, 5, 6 – zbiorniki rozprężające, 7 – kolumna desorpcji CO2, 8 – kolumna 
desorpcji H2S, 9 – wymiennik ciepła. Oznaczenia strumieni: 1 – gaz syntezowy odsiarczony i pozbawiony CO2,            

2 – gaz bogaty w CO2, 3 – gaz bogaty w H2S [2] 

Gaz  zanieczyszczony dopływa do dolnej części kolumny 2, od góry doprowadzany jest 
zregenerowany metanol. W wyniku przeciwprądowego zetknięcia gazu z metanolem następuje 
odsiarczanie do zawartości siarki mniejszej niż 1 mg/m3. Do górnej części kolumny 2 doprowadza 
się metanol ochłodzony do – 400C przeponowo (wężownica z zimnym metanolem) doprowadzany  
z kolumny 7. Z góry kolumna 2 pracującej pod ciśnieniem 6 Mpa, odbiera się oczyszczony gaz 
zawierający śladowe ilości tlenku węgla (IV). W zbiornikach rozprężających 5 i 6 zostaje 
wydzielona zaabsorbowana część wodoru i tlenku węgla (II). Strumień ten tłoczony jest sprężarką 
4 powtórnie do kolumny 2. Dalsze rozprężanie roztworu zawierającego tlenek węgla (IV) (zbiornik 
rozprężający 6) następuje w górnej części kolumny 7. Tlenek węgla (IV) zostaje odebrany jako 
produkt (strumień 2). Roztwór siarkowodoru w metanolu przesyła się z dolnej części kolumny 7  
do kolumny 8. Z górnej części kolumny 8 odbiera się gaz bogaty w siarkowodór [2]. 
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4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń 
1. Jaki rodzaj aparatów jest stosowany do rozdzielania mieszanin gazowych? 
2. Jakie adsorbenty stosowane są do odsiarczania i osuszania gazów? 
3. Jaka jest różnica pomiędzy procesem adsorpcji i absorpcji? 
4. Jaki wpływ mają parametry na proces absorpcji i desorpcji w odsiarczaniu gazów roztworem 

MEA? 
5. Kiedy należy otwierać lub zamykać zawory w przemiennych cyklach adsorpcji i desorpcji? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1  

Scharakteryzuj zasadę przemiennej pracy adsorberów w cyklach adsorpcji i desorpcji 
i przeprowadź symulację komputerową uwzględniając otwarcie lub zamknięcie armatury 
odpowiednio  
do przemiennych cykli. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) określić zastosowanie procesu adsorpcji, 
2) scharakteryzować pracę adsorbera, 
3) opisać proces desorpcji, 
4) przeprowadzić symulację komputerową w cyklach przemiennych z uwzględnieniem otwarcia 

lub zamknięcia armatury odpowiednio do cyklu pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.2.1), 
– stanowisko komputerowe z programem do symulacji. 
 
Ćwiczenie 2  

Scharakteryzuj rozdzielanie mieszanin gazowych w układzie kolumna absorpcyjna – kolumna 
desorpcyjna w instalacji Rectisol. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania, 
2) rozpoznać aparaty, 
3) określić rolę kolumny absorpcyjnej i desorpcyjnej, 
4) opisać pracę kolumny absorpcyjnej, 
5) opisać pracę kolumny desorpcyjnej. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.2.1), 
– uproszczony schemat instalacji Rectisol. 
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Ćwiczenie 3 
Dokonaj analizy opisu pracy instalacji odsiarczania gazu monoetanoloaminą. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać powinieneś: 

1) rozpoznać rodzaje aparatów na schematach, 
2) określić absorbent i rodzaj składników absorbowanych, 
3) określić parametry pracy absorbera, 
4) określić parametry pracy desorbera, 
5) uzasadnić dobór ciśnienia i temperatury w absorberze i desorberze. 
 
Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.2.1), 
– schemat instalacji absorpcyjnego odsiarczania gazów monoetanoloaminą. 
 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) scharakteryzować przemienną pracę adsorberów w cyklach adsorpcji 

i regeneracji? 
□ □ 

2) opisać pracę kolumny absorpcyjnej i desorpcyjnej? □ □ 
3) określić parametry pracy kolumny absorpcyjnej i desorpcyjnej w instalacji 

odsiarczania gazów? 
□ □ 

4) uzasadnić dobór ciśnienia i temperatury ? □ □ 
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4.3. Integracja technologiczna kolumny atmosferycznej i próżniowej 
w instalacjach destylacji ropy naftowej. Układy: podgrzewacz 
surowca-piec rurowy-kolumna rektyfikacyjna-chłodnice 
destylatów w instalacjach przemysłu chemicznego 

 
4.3.1. Materiał nauczania 
 

Stosując zintegrowany układ: podgrzewacz surowca – piec rurowy – kolumna rektyfikacyjna – 
chłodnice destylatów wykorzystuje się zasadę najlepszego wykorzystania energii. Układ taki 
stosowany jest w instalacji atmosferycznej i próżniowej destylacji ropy naftowej (DRW). Ciepło 
frakcji odbieranych z kolumn rektyfikacyjnych, w których rozdziela się mieszaniny ciekłe, 
wykorzystuje się do wstępnego ogrzewania surowców. Główne aparaty instalacji destylacji ropy 
naftowej to: piece rurowe, kolumny rektyfikacyjne, wymienniki, chłodnice i pompy. Schemat 
dwustopniowej instalacji DRW obrazuje rysunek 7.  

 
 

Rys. 7. Uproszczony schemat dwustopniowej destylacji DRW kolumny: 1 – wstępna (stabilizacyjna);  
2 – atmosferyczna; 3 – próżniowa; 4a, 4b – rurowe piece flaszkowe; 5, 5a  – wymiennik ciepła; 6 – próżniowe 

odbieralniki frakcji; 7a, 7b, 7c – zbiorniki; 8, 8a – wodne chłodnice skrzyniowe; 9 – oddzielacz;  
10 – skraplacz barometryczny; 11 – inżektor parowy;  a, b, c - zawory [2] 

Odsoloną ropę ogrzewa się ciepłem frakcji odprowadzanych z kolumny atmosferycznej 2  
i próżniowej 3 w wymiennikach 5 i 5a. W ostatnim wymienniku 5a ropa dodatkowo podgrzewana 
jest pozostałością z kolumny próżniowej. W temperaturze 2000C przesyła się ropę do kolumny 
wstępnej 1, gdzie wtrysk ropy z pieca 4a dostarcza niezbędną ilość ciepła do oddzielenia gazów  
i oddestylowania benzyny lekkiej. Pozostałość z kolumny wstępnej ogrzewa  się do 3500C w piecu 
4a i przesyła do kolumny 2 (atmosferyczna). Z góry kolumny odbiera się benzynę lekką oraz 
boczne frakcje: benzynę ciężką, naftę, olej napędowy. Pozostałość z kolumny atmosferycznej 
(mazut) poprzez zbiornik 7b i piec rurowy 4b (ogrzewanie do 4200C) przesyła się do kolumny 
próżniowej 3. Frakcje odbierane z kolumny próżniowej to: gaz odlotowy, destylaty: lekki, średni  
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i ciężki. Rozdestylowane frakcje ochładza się w wymiennikach 5a (ogrzewanie surowej ropy) 
odbiera się w odbieralnikach próżniowych 6 a następnie chłodzi w chłodnicach skrzyniowych 8. 
Gudron (pozostałość z kolumny próżniowej) poddaje się zgazowaniu lub na przykład koksowaniu, 
czy hydrokrakingowi. Próżnię w kolumnie 3, wymiennikach 5a i odbieralnikach 6 wytwarza się 
sposobem fizycznym (skraplanie par) w układzie skraplacz barometryczny 10 i inżektor parowy 11. 
Z odbieralników 6 do skraplacza barometrycznego dopływa mieszanina zawierająca parę wodną, 
nieskroplone pary frakcji olejowych (zła praca wymienników 5a), gazowe węglowodorowy 
powstałe z rozkładu frakcji olejowych oraz powietrze zassane z atmosfery przez nieszczelność 
aparatów próżniowych. Para wodna i pary frakcji olejowych skraplają się w skraplaczu 
barometrycznym, a powietrze i nieskroplone gazy są porywane przez strumień pary wysokiego 
ciśnienia przepływającej przez inżektor parowy 11 i uchodzą do atmosfery. Obniżenie temperatury 
wrzenia mieszaniny w kolumnie 3 uzyskuje się dzięki umiarkowanej próżni. W górnej części 
kolumny próżniowej panuje ciśnienie 6 kPa, a w dolnej 10,6 kPa. Obniżenie temperatury destylacji 
uzyskuje po doprowadzeniu pewnej ilości pary wodnej. Efektem tak prowadzonego procesu jest 
zwiększenie frakcji ciężkiego destylatu próżniowego oraz zmniejszenie masy gudronu. 

Innym przykładem stosowania zintegrowanych powiązań podstawowych procesów jest 
produkcja eteru metylo – tert – butylowego (MTBE). Ciepło egzotermicznej reakcji otrzymywania 
MTBE wykorzystane jest do oddestylowania produktów tej reakcji. Uproszczony schemat instalacji 
do produkcji MTBE (rysunek 8) zawiera typowy układ: podgrzewacz surowca – piec rurowy – 
kolumna rektyfikacyjna – chłodnice destylatów.  

 
 

Rys. 8. Uproszczony schemat do produkcji MTBE; 1 – podgrzewacze pary, 2 – reaktor rurowy,  
3 – kolumny rektyfikacyjne, 4 – chłodnice wodne [2] 

 

Mieszaninę frakcji butylenowej (izobutylen i n-buteny) oraz świeży recylkulowany metanol 
podgrzewa się do 800C i wprowadza do reaktora rurkowego 2 pod ciśnieniem 1,2 MPa. Rurki tego 
reaktora wypełnione są katalizatorem. Wytworzone ciepło tej reakcji odbiera woda przepływająca 
w przestrzeni międzyrurkowej. Mieszaninę z reaktora 2 przesyła się do kolumny rektyfikacyjnej 3a. 
Od góry kolumny odbiera się ochłodzone w chłodnicy wodnej 4 n-buteny. Pozostałość z kolumny 
3a przesyła się do kolumny 3b. Z góry kolumny 3b odbiera się frakcję metanolu, który powraca  
do obiegu. Z dołu kolumny 3b odbierana jest frakcja MTBE. 
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4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonywania ćwiczeń. 
1. Jaką rolę pełnią kolumny rektyfikacyjne? 
2. Jaka jest różnica pomiędzy pracą kolumny atmosferycznej i próżniowej w instalacji destylacji 

ropy naftowej? 
3. Jaką rolę pełnią piece rurowe? 
4. Jaką rolę pełnią chłodnice? 
5. Jak wykorzystywane jest ciepło odprowadzanych frakcji z kolumn rektyfikacyjnych? 
 
4.3.3.Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Na podstawie rysunku, przedstawiającego uproszczony schemat do produkcji MTBE, 
scharakteryzuj układ powiązań kolumn rektyfikacyjnych z aparatami wymiany ciepła. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) rozpoznać rodzaj aparatów i urządzeń, 
2) określić rolę aparatów i urządzeń, 
3) uzasadnić układ powiązań kolumn rektyfikacyjnych z aparatami wymiany ciepła. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.3.1), 
– uproszczony schemat do produkcji MTBE. 
 
Ćwiczenie 2 

Dokonaj analizy typowych powiązań technologicznych przedstawionych na uproszczonym  
schemacie destylacji ropy naftowej. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) wskazać część atmosferyczną i część próżniową instalacji, 
2) rozpoznać aparaty i urządzenia części atmosferycznej, 
3) rozpoznać aparaty i urządzenia części próżniowej, 
4) określić zastosowania aparatów i urządzeń, 
5) scharakteryzować powiązania pracy części atmosferycznej i próżniowej. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.3.1), 
– uproszczony schemat dwustopniowej destylacji ropy naftowej. 
 
 
 
 
 



 „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 19

4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) rozpoznać rodzaje aparatów i urządzeń? □ □ 
2) określić zastosowanie aparatów i urządzeń? □ □ 
3) ustalić powiązania kolumn rektyfikacyjnych z aparatami wymiany ciepła? □ □ 
4) analizować powiązania technologiczne na schemacie instalacji rurowo- 

wieżowej? 
□ □ 
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4.4 Typowa sekwencja aparatów w układach recyrkulacji 
nieprzereagowanego surowca: seperator - sprężarka - podgrzewacz 
i piec rurowy - reaktor 

 
4.4.1. Materiał nauczania 
 

Sekwencję aparatów w układach recyrkulacji nieprzereagowanego surowca: separator – 
sprężarka - podgrzewacz i piec rurowy – reaktor przedstawia schemat produkcji styrenu - rysunek 
9. Stosując taki układ, realizowana jest zasada najlepszego wykorzystania surowców. Recyrkulacja 
nieprzereagowanego etylobenzenu zwiększa stopień przereagowania i zmniejsza jego zużycie oraz  
zmniejsza koszty wytwarzania styrenu. Zastosowanie wyżej podanej sekwencji aparatów umożliwia 
recyrkulację nieprzereagowanego surowca. 
 

 
Rys. 9. Uproszczony schemat produkcji styrenu metodą odwodornienia etylobenzenu; 1 – piec rurowy opalany gazem 

lub olejem opałowym, 2 – reaktor adiabatyczny, 3a, 3b – wymienniki ciepła, 4 – chłodnica, 5 i 6 – separatory,  
7 – mieszalnik, 8 – zbiornik ciekłego produktu odwodornienia, 9 – sprężarka [2] 

Parę wodną przegrzaną w piecu 1 miesza się z etylobenzenem obiegowym i świeżym  
w wymienniku 3a i wprowadza do reaktora 2 (620 – 6300C). Po ochłodzeniu mieszaniny reakcyjnej 
w 3a, 3b i 4 przesyła się ją do seperatorów 5,6, a fazę organiczną przesyła się do mieszalnika 7,  
do którego również dodaje się hydrochinon (inhibitor niepożądanej reakcji styrenu). Produkt 
odwodornienia etylobenzenu przesyła się do zbiornika 8 (40% masowych styrenu, około 55% 
nieprzereagowanego etylobenzenu). Mieszaninę tę przesyła się do kolumn instalacji 
rektyfikacyjnych (kilka kolumn pracujących pod zmniejszonym ciśnieniem). Warunkiem 
prawidłowego rozdzielenia mieszaniny jest utrzymanie temperatury niższej niż 900C (w każdym 
punkcie aparatury). Z kolumn w instalacji rektyfikacyjnej otrzymujemy etylobenzen, który wraca 
do obiegu oraz frakcje benzenu, toluenu, styrenu. Nowoczesna instalacja do produkcji styrenu 
znajduje się w zakładach chemicznych „Dwory Oświęcim”. 
       Rysunek 10 przedstawia schemat instalacji do produkcji etanolu metodą bezpośredniej 
hydratacji etylenu. Stopień przereagowania etylenu w reaktorze po jednym przejściu wynosi około 
5%, aby zwiększyć stopień przemiany stosuje się krotność cyrkulacji etylenu. Jednak zachodzi 
bardzo duże zużycie energii na sprężanie recyrkulowanego strumienia jak również z powodu 
wytwarzania i dostarczania wysokociśnieniowej pary wodnej  w ilości zapewniającej utrzymanie 
wybranej wartości molowego stosunku H2 : C2H4. 
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Rys. 10. Schemat instalacji do produkcji etanolu metodą bezpośredniej hydratacji etylenu; 1a,1b – sprężarki;  
2a,  – wymiennik ciepła; 3 – piec rurowy; 4- reaktor hydratacji; 5 – oddzielacz soli (fosforanów);  

6, 6a, 6b – chłodnice wodne, 7 – separatory (a – wysokociśnieniowy, b – niskociśnieniowy), 8 – skruber;  
9a 9b – kolumny rektyfikacyjne ogrzewane żywa parą  [2] 

Mieszaninę świeżego i recyrkulowanego etylenu podaje się ma sprężarką 1 a następnie wraz z 
wodą technologiczną do wymiennika 2a i pieca 3 gdzie, ogrzewa się do temperatury około 3000C. 
Reaktor 4 wypełniony jest w 85% objętości katalizatorem (na nośniku - krzemionce wysyconej 
kwasem fosforowym V), do którego od góry wprowadza się uprzednio ogrzaną mieszaninę. Gazy 
poreakcyjne odprowadzane są z dołu kolumny i neutralizowane roztworem wodorotlenku sodu. 
Wytworzone sole oddziela w aparacie 5. Gazy poreakcyjne ochładza się w wymienniku 4 
i chłodnicy 6a i przesyła do seperatora 7. Wykrapla się rozcieńczony etanol. Reszta surowego 
etanolu wydziela się w skruberze 8. Obie frakcje etanolu rozprężane są (zawór R) i zbierają się w 
separatorze 7b. Gaz ze skrubera 8 powtórnie wraca poprzez sprężarkę do obiegu. Natomiast roztwór 
etanolu rozdziela się w kolumnach 9a, 9b (destylacja azeotropowa). Woda procesowa 
odprowadzana dołem wraca do obiegu natomiast z góry kolumny 9b otrzymuje się 90% alkohol 
etylowy. 
 

4.4.2. Pytania sprawdzające 
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonywania ćwiczeń 
1. Jaki rodzaj aparatów i urządzeń obrazują schematy instalacji na rysunku 9 i  rysunku 10? 
2. Jakie procesy zachodzą w układzie aparatów: seperator – sprężarka – wymiennik ciepła i piec – 

reaktor? 
3. Na czym polega recyrkulacja nieprzereagowanego surowca? 
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4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Scharakteryzuj sekwencję procesów w układach recyrkulacji nieprzereagowanego surowca  
w produkcji styrenu metodą odwodornienia etylobenzenu (rysunek 9). 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) rozpoznać aparaty i urządzenia, 
2) rozpoznać procesy, 
3) opisać procesy w układzie recyrkulacji nieprzereagowanego surowca.  
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.4.1), 
– uproszczony schemat produkcji styrenu metodą odwodornienia etylobenzenu. 
 
Ćwiczenie 2 

Rozpoznaj i scharakteryzuj typową sekwencję aparatów w układzie recyrkulacji 
nieprzereagowanego surowca: seperator – sprężarka – podgrzewacz i piec rurowy – reaktor 
(rysunek 10). 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) rozpoznać rodzaje aparatów i urządzeń, 
2) określić ich zastosowanie, 
3) opisać obieg nieprzereagowanego surowca w układzie: seperator – sprężarka – wymiennik 

ciepła i piec rurowy – reaktor. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.4.1), 
– schemat instalacji do produkcji etanolu metoda bezpośredniej hydratacji etylenu. 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
   
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) rozpoznać rodzaje aparatów i urządzeń? □ □ 
2) określić zastosowanie aparatów i urządzeń? □ □ 
3) scharakteryzować sekwencję procesów w układach recyrkulacji 

nieprzereagowanego surowca? 
□ □ 

4) rozpoznać sekwencje aparatów w układach recyrkulacji nieprzereagowanego 
surowca? 

□ □ 
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4.5. Zintegrowana praca reaktorów rurkowych chłodzonych wodą  
i zbiorników para/kondensat 

 
4.5.1. Materiał nauczania 
 

Wymiana ciepła zachodzi prawie we wszystkich procesach produkcyjnych w zakładach 
przemysłu chemicznego. Ruch ciepła stanowi jedną z głównych operacji fizycznych procesu 
technologicznego. Z wymianą ciepła związana jest prawie każda reakcja chemiczna. Ruch ciepła 
towarzyszy również nierozłącznie wielu operacjom jednostkowym, jak: destylacją, rektyfikacją, 
suszenia, absorpcja i szeregu inny. Wymienniki ciepła służą zarówno do ogrzewania, jak i do 
chłodzenia. Rysunek 11 przedstawia armaturę kaskady wymienników ciepła. 
 

 
Rys. 11. Armatura kaskady wymienników ciepła: A – ciecz gorąca tłoczona w przestrzeni międzyrurkowej  

(kolektor cieczy A z zasuwami 1 – 9), B – ciecz chłodna wprowadzona do przestrzeni rurkowej  
(kolektor cieczy B z zasuwami 1’– 9’) [4] 

Kaskada wymienników pracuje przy zastosowaniu przeciwprądu. Ciecz ogrzewająca 
i ogrzewana może przepływać kolejno przez wszystkie wymienniki lub z pominięciem któregoś 
z nich. Wyłączenie któregoś z wymienników umożliwiają rurociągi (kolektory) z zasuwami. 
W przypadku wyłączenia wymiennika II ciecz gorąca A płynie kolektorem przy otwartej zasuwie 5, 
a zamkniętych 4 i 6. Natomiast ciecz B płynie przy otwartej zasuwie 5’, a zamkniętych 4’ i 6’ 
(z pominięciem wymiennika 2). Zasady pracy obowiązujące podczas obsługi kaskady 
wymienników ciepła wykorzystuje się w pracy reaktorów rurkowych. 

Zintegrowaną pracę reaktorów rurkowych chłodzonych wodą i zbiorników para – kondensat 
obrazuje węzeł syntezy metanolu w średniociśnieniowym procesie Lurgii – rysunek 12. 
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Rys. 12. Zasada pracy węzła syntezy metanolu w średniociśnieniowym procesie metodą Lurgi;  
1 – wymiennik ciepła, 2a, 2b- reaktory rurowe, 3 – zbiornik para-kondensat, 4 – chłodnica, 

5 – sprężarka gazu recyrkulowanego napędzana turbiną barową, 6 – separator surowego metanolu;  
A – para do ogrzewania kolumn w węźle oczyszczania surowego metanolu. 

W rurkach reaktorów rurowych umieszczony jest katalizator przez który przepływa sprężony 
gaz syntezowy, natomiast w przestrzeni międzyrurowej krąży woda. Proces prowadzony jest pod 
ciśnieniem 4 – 10 MPa i w temperaturze 2600C. Ciepło reakcji odbiera woda krążąca w przestrzeni 
międzyrurowej, pełniąca rolę kotła parowego, współpracująca ze zbiornikiem para – kondensat 3. 
Przebieg syntezy, zależny jest od poziomu wody w zbiorniku 3 i ciśnieniu odbieranej pary. Parę  
o ciśnieniu 4 Mpa, wytworzona w procesie syntezy metanolu, wykorzystuje się do napędu sprężarki 
gazu recyrkulującego. 
Węzeł ten przedstawia fotografia na rysunku 13. 



 „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 25

 
Rys. 13. Instalacja do produkcji metanolu metoda Lurgi: 1 – reaktor rurowy, 2 – zbiornik para/kondensat [2] 

Proces produkcji kwasu akrylowego z propylenu jest przykładem procesu w którym ciepło 
reakcji utlenienia jest wykorzystywane do produkcji pary. Rysunek 14 przedstawia schemat do 
produkcji kwasu akrylowego. 

 
Rys. 14. Uproszczony schemat instalacji dwustopniowej do produkcji kwasu akrylowego z propylenu; 1a – reaktor 
utleniania propylenu do akroleiny, 1b – reaktor utleniania akroleiny do kwasu akrylowego, 2 – wymiennik ciepła,  

3 – układ: kocioł parowy – zbiornik pary i kondensatu, 4 – skruber, 5 – kolumna ekstrakcyjna, 6 – kolumna regeneracji 
ekstrahentu, 7 i 8 – kolumny rektyfikacyjne, 9 – chłodnica; G – gaz wydmuchowy kierowany po oczyszczeniu  

do atmosfery; ekstrahent – N – metylopyrrolidon (NMP)  [2] 
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Do reaktora 1a doprowadzamy mieszaninę propylenu, pary wodnej, powietrze (temperatura  
370 – 4000C, czas zetknięcia 1 – 2 s, katalizator Bi2O3 – MoO3. 
Mieszaninę z reaktora 1a kierujemy do reaktora 1b. Wprowadzona para wodna hamuje uboczne 
reakcje polimeryzacji (zmniejsza się intensywność osadzania koksu na katalizatorze) oraz 
umożliwia zwiększenie stężenia propylenu w mieszaninie (skład mieszaniny nie jest wybuchowy). 
Ciepło reakcji wytwarzane w reaktorach 1a i 1b (katalizator w przestrzeni międzyrurkowej) 
wykorzystuje się do produkcji pary w kotłach 3. Część propylenu utleniona tylko do akroleiny 
w reaktorze 1 uzupełnia się powietrzem i parą wodną i ponownie przesyła do reaktora 1b 
(uzupełniające utlenienie akroleiny). W reaktorze 1b proces utlenienia przebiega w temperaturze 
250 – 3000C w czasie krótszego zetknięcia z katalizatorem (0,5 – 1,5 s) i w obecności katalizatora 
tlenku molibdenu i bizmutu z dodatkiem promotorów na przykład tlenek kobaltu. Z reaktora 1b 
gazy wprowadza się do skrubra 4 zraszanego wodą. Roztwór wodny kwasu akrylowego przesyła się 
do kolumny ekstrakcyjnej 5. Oprowadzany ekstrakt górą z kolumny 5 i rafinat (odprowadzany 
dołem) przesyła się do kolumny 6 i 7. Otrzymane pary ekstrahentu skrapla się w chłodnicy 
i powraca do kolumny 5. Surowy kwas akrylowy przesyła się do kolumny 8. Z dołu odbiera się 
gotowy kwas akrylowy (wydajność 80 – 85%). 

Racjonalne wykorzystanie energii decyduje często o opłacalności produkcji danego produktu. 
Produkcję bezwodnika maleinowego z benzenu obrazuje rysunek 15. 

 
Rys. 15. Uproszczony schemat instalacji do produkcji bezwodnika maleinowego z benzenu; 1 – wymiennik ciepła,  

2 – reaktor rurkowy, 3 – układ: układ parowy – zbiornik pary i kondensatu, 4 – chłodnica wodna, 5 – seperator,  
6 – skruber, 7 – kolumna dehydratacji kwasu maleinowego, 8 – zbiornik surowego bezwodnika maleinowego,  

9 – kolumna rektyfikacyjna; G – gaz wydmuchowy (zawiera N2, CO2, O2) [2] 

Do reaktora 2 doprowadzamy pary benzenu i powietrze ogrzane w wymienniku ciepła 1 
(stosunek masowy benzen : powietrze 1 : 30, poniżej dolnej granicy wybuchowości). W rurkach 
reaktora temperatura kształtuje się w granicach 350 – 4200C). Mieszaninę z reaktora 2 ochładza się 
kolejno w kotle parowym 3, wymienniku ciepła 1 i 4 do 1300C i przesyła się do seperatora 5 
(oddziela się wykroploną część bezwodnika maleinowego) natomiast gaz odbierany z góry 
seperatora kieruje się do skrubera zraszanego wodą 6 (bezwodnik ulega hydratacji do kwasu 
maleinowego). Z dna skrubera roztwór zawierający około 40% kwasów poddaje się procesowi 
dehydratacji w temperaturze 1400C czyli powtórnie powstaje bezwodnik. Surowy bezwodnik  
z aparatów 5 i 7 poprzez zbiornik 8 przesyła się do kolumny rektyfikacyjnej 9. Z góry kolumny 
rektyfikacyjnej odbiera się bezwodnik maleinowy z wydajnością 70% w przeliczeniu na benzen. 

Zintegrowaną pracę reaktorów rurkowych chłodzonych stopionymi solami i zbiorników 
para/kondensat obrazuje rysunek 16. 
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Rys. 16. Schemat produkcji bezwodnika ftalowego z naftalenu lub o-ksylenu ; 1a – turbina parowa, 1b – sprężarka 
powietrza, 2 – podgrzewacz, 3 – odparowywacz naftalenu, 4 – reaktor rurowy, 5 – kocioł utylizator, 6 – zbiornik 

para/kondensat, 7 – wymiennik ciepła, 8 – chłodnica, 9 – krystalizatory, 10 – skruber, 11 – zbiornik surowego 
bezwodnika ftalowego, 12 – próżniowe kolumny rektyfikacyjne; A – czynnik chłodzący, B – czynnik grzewczy,  

C – wodny roztwór kwasów organicznych w tym maleinowego, S – stopione sole (azotany III + azotany V)  
cyrkulujacy czynnik grzewczy  [2] 

Stopiony naftalen w temperaturze 1000C przesyła się do odparowywacza 3. Od dołu 
odparowywacza sprężarką 1b tłoczy się powietrze. Powietrze nasyca się parami naftalenu  
do stężenia 0,9% objętościowych (stężenie poniżej granicy wybuchowości mieszaniny) i łącznie  
z powietrzem ogrzanym w wymienniku 7 kieruje się do rur reaktora 4 (10 – 12 tysięcy rur  
z katalizatorem). Temperaturę w rurkach reaktora 4 utrzymuje się chłodząc przeponowo  
cyrkulujacymi w przestrzeni międzyrurkowej stopionymi solami. Ciepło odebrane wykorzystuje się 
do produkcji pary (kocioł 5 zbiornik 6). Para przesyłana jest do turbiny 1a i uruchamia sprężarkę 1b 
(obniżenie zużycia energii). Gazy reakcyjne z reaktora chłodzi się w wymienniku 7 i chłodnicy 8, 
a następnie w krystalizatorach 9. Krystalizatory (z wbudowanymi rurami) pracują w trzech 
przemiennych cyklach. W pierwszym cyklu na rurach, przez które przepływa czynnik chłodniczy 
wykrystalizowuje bezwodnik ftalowy. W drugim cyklu mieszaninę kieruje się do aparatu 9, 
a pierwszy przedmuchuje się azotem,  w trzecim cyklu do rur krystalizatora wprowadza się czynnik 
grzewczy czego efektem jest stopienie kryształów bezwodnika ftalowego, który spływa  
do zbiornika 11 ogrzewanego parą. Surowy bezwodnik ftalowy oczyszcza się w kolumnach 
rektyfikacyjnych próżniowych 12a i 12b. Otrzymuje się produkt zawierający 99,8 % masowych 
bezwodnika ftalowego. Gazy odbierane z aparatu 9 podczas pierwszego cyklu są przesyłane  
do spalania. 
      Wykorzystanie energii zgodnie z zasadą najlepszego wykorzystania energii przedstawia rysunek 
17. Chłodzenie reaktorów rurowych z zastosowaniem obiegu nośników ciepła i z produkcją pary 
jest przykładem racjonalnego wykorzystania energii. 
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Rys. 17. Uproszczony schemat instalacji do produkcji tlenku etylenu metoda utleniania etylenu powietrzem;  

1 – reaktory rurowe, 2 – wymienniki ciepła, 3 – sprężarka gazu cyrkulacyjnego, 4 – absorbery, 5 – typowy układ: 
kocioł parowy, zbiornik pary i kondensatu; A – wodny roztwór tlenku etylenu zawierający nieco etylenu,  

tlenku węgla (IV) oraz produkty reakcji ubocznych, B – woda [2] 

Do reaktora 1a wprowadza się 99,9% etylen i powietrze oczyszczone ze związków siarki. Gaz 
cyrkulujący tłoczy sprężarką 3 i wprowadza do reaktora 1a. Reaktor jest pionowym, płaszczowo- 
rurowym aparatem, którego rury ze stali chromoniklowej (w ilości ponad 10 tysięcy) wypełnione  
są katalizatorem srebrowym osadzonym na nośniku. Wysokość wypełnienia rur reaktora 
katalizatorem sięga do 90% wysokości rur. W przestrzeni międzyrurowej cyrkuluje dowtherm. 
W reaktorze 1a proces odbywa się w temperaturze 250 – 2700C pod ciśnieniem dochodzącym  
do 2,5 MPa, w czasie od 1 – 3 s. W przestrzeni międzyrurowej , w układzie kocioł 5 – reaktor 1 
krąży dowtherm, który odprowadza ciepło reakcji do produkcji pary w kotle 5. Wskaźnikiem 
selektywności reakcji są ilości pary wytworzonej w kotle 5 ponieważ jest ona zależna od ilości 
ciepła wydzielonego w reaktorze. Gazy poreakcyjne kierowane są do wieży absorpcyjnej 4a 
zraszanej wodą (wymywanie tlenku etylenu). Pozostałe gazy zawracane są za pomocą sprężarki 
część do reaktora 1a, część z części dolnej absorbera do instalacji wydzielania tlenku etylenu. 
Szeregowo pracujące układy 1a-4a, 1b-4b zwiększają selektywność procesu. Z dolnych części 
absorberów 4a i 4b (strumień A) wydziela się tlenek etylenu. Bezpieczna eksploatacja aparatów 
wiąże się z ciągłą kontrolą składu mieszanin gazowych, kontrolą temperaturą oraz prawidłowym 
obiegiem czynnika chłodniczego jak również zasilania kotła 5 odpowiednią ilością wody. 
 

4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonywania ćwiczeń. 
1. Jaka jest zasada pracy układu: rektor rurkowy chłodzony wodą i zbiornik para/kondensat? 
2. Jakie wpływ ma odzyskiwanie energii w postaci ciepła w instalacjach przemysłu chemicznego? 
3. Jaką rolę pełni kocioł utylizator? 
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4.5.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zaprojektuj schemat kaskady składającej się z 5 wymienników ciepła z armaturą. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) narysować symbole wymienników płaszczowo rurowych, 
2) narysować rurociągi – kolektory cieczy ogrzewanej i ogrzewającej z zasuwami, 
3) zaznaczyć kierunek przepływu cieczy ogrzewanej i ogrzewającej. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania. (4.5.1), 
– stanowisko komputerowe z programem do symulacji. 
 
Ćwiczenie 2 

Na podstawie schematu pracy węzła syntezy metanolu w średniociśnieniowym procesie 
metodą Lurgii, scharakteryzuj zasadę pracy układu: reaktor rurkowy chłodzony wodą – zbiornik 
para/kondensat. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) wskazać na rysunku reaktory rurowe i zbiornik para/kondensat, 
2) opisać rolę reaktorów i zbiornika para/kondesat, 
3) wyjaśnić sposób odzyskiwania ciepła, 
4) wskazać zastosowanie odzyskiwanego ciepła. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.5.1), 
– schemat pracy węzła syntezy metanolu w średniociśnieniowym procesie metodą Lurgii. 
 
Ćwiczenie 3 

Zaprojektuj schemat ideowy odzyskiwania ciepła w produkcji tlenku etylenu metodą utleniania 
etylenu powietrzem. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) ustalić rodzaje aparatów i urządzeń, 
2) narysować schemat ideowy, 
3) zaznaczyć obieg ciepła, 
4) uzasadnić rolę kotła utylizatora.  
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.5.1). 
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4.5.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) rozpoznać rodzaje aparatów i urządzeń? □ □ 
2) określić zastosowanie aparatów i urządzeń? □ □ 
3) wyjaśnić zasadę pracy typowego układu: reaktor rurkowy chłodzony wodą – 

zbiornik para/kondensat? 
□ □ 

4) zaprojektować schemat odzyskiwania energii w postaci ciepła? □ □ 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych i instrukcją. 
4. Test zawiera 20 zadań. Do każdego zadania dołączone są cztery możliwe odpowiedzi. Tylko     

  jedna odpowiedź jest prawdziwa. 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi. 
6. Prawidłową odpowiedź zaznacz X. W przypadku pomyłki, należy błędną odpowiedź zaznaczyć   

 kółkiem, a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 
7. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż jego rozwiązanie na  

 później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
8. Ocenę dostateczny otrzymasz, jeśli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na 13 pytań. 
9. Na rozwiązanie testu masz 45 minut. 

                                                                                                                         Powodzenia 
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ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 
1. Podczas odsiarczania gazu ziemnego w kolumnie adsorpcyjnej zachodzi proces: 

a)  adsorpcji, 
b)  desorpcji, 
c)  absorpcji, 
d)  metanizacji. 

2. W absorberze przebiega proces: 
a) pochłaniania gazu przez ciecz 
b) pochłaniania gazu przez ciało stałe, 
c) adsorpcji, 
d) desorpcji. 

3. W układzie kolumna absorpcyjna – kolumna desorpcyjna można: 
a) wydzielić H2S z zasiarczonego gazu, 
b) osuszyć gaz, 
c) odwodnić gaz, 
d) wydzielić H2S z zasiarczonej ropy. 

4. Odsiarczanie gazów monoetanoloaminą w kolumnie absorpcyjnej zachodzi w temperaturze  
około 400C i pod ciśnieniem około 1,2 Mpa, natomiast proces desorpcji należy prowadzić  
w temperaturze i ciśnieniu około: 
a) T = 1200C, p = 0,2 MPa, 
b) T = 1200C, p = 1,2 MPa, 
c) T =  400C,   p = 1,2 MPa, 
d) T =  400C,   p = 0,2 MPa. 

5. Uzależnione od siebie i następujące po sobie kolejno operacje i procesy produkcyjne, których 
wynikiem jest otrzymywanie określonego produktu, to: 
a) węzeł technologiczny, 
b) sekwencja, 
c) ciąg produkcyjny, 
d) zespół aparatów i urządzeń. 

Informacja do zadań 6, 7, 8, 9 i 10. 
Produkcję bezwodnika maleinowego z benzenu przedstawia poniższy rysunek: 
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6. Aparat oznaczony na schemacie cyfrą 2 to: 
a) kocioł parowy, 
b) zbiornik, 
c) chłodnica, 
d) reaktor rurowy. 

7. Kocioł parowy – zbiornik pary i kondensatu przedstawia urządzenie oznaczone na rysunku 
cyfrą: 
a) 8, 
b) 7, 
c) 3, 
d) 5. 

8. Kolumna rektyfikacyjna oznaczona cyfrą 9 jest bezpośrednio powiązana z: 
a) skruberem, 
b) zbiornikiem, 
c) chłodnicą wodną, 
d) reaktorem. 

9. Węzeł oczyszczania surowego bezwodnika maleinowego obejmuje aparaty i urządzenia 
oznaczone cyframi: 
a) 6, 5, 3, 
b) 4, 2, 3, 
c) 7, 6, 5, 
d) 9, 4. 

10. Aparat oznaczony na rysunku cyfrą 5 to: 
a) separator służący do oddzielania wykroplonego bezwodnika maleinowego, 
b) skruber, 
c) zbiornik bezwodnika maleinowego, 
d) absorber pochłaniający pary benzenu. 

Informacja do zadań 11, 12, 13, 14 i 15. 
Uproszczony schemat dwustopniowej destylacji DRW przedstawia poniższy rysunek. 
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11. Aparat oznaczony cyfrą 2 to: 
a) kolumna ekstrakcyjna, 
b) kolumna rektyfikacyjna atmosferyczna, 
c) kolumna rektyfikacyjna próżniowa, 
d) kolumna absorpcyjna. 

12. Skraplacz barometryczny oznaczony jest na rysunku cyfrą: 
a) 11, 
b) 10, 
c) 8, 
d) 6. 

13. Skraplacz barometryczny i inżektor oznaczony cyfra 11 służą do: 
a) zwiększania ciśnienia, 
b) wytworzenia próżni, 
c) wyrównania ciśnienia, 
d) skraplania par frakcji olejowej. 

14. Ciepło odprowadzanych frakcji w wymiennikach 5 i 5a wykorzystuje się do: 
a) ogrzewania mazutu, 
b) ochładzania frakcji olejowych, 
c) ogrzewania ropy, 
d) ogrzewania gudronu. 

15. Urządzenie oznaczone cyfrą 4b to: 
a) piec do spalania mazutu, 
b) zbiornik mazutu, 
c) oddzielacz frakcji, 
d) piec do ogrzania mazutu. 

Informacja do zadań 16, 17, 18, 19 i 20. 
Schemat instalacji do produkcji etanolu metodą bezpośredniej hydratacji etylenu przedstawia 
poniższy rysunek. 

 
16. Kolumny rektyfikacyjne 9a i 9b ogrzewane są: 

a) gorącą wodą, 
b) gorącym powietrzem, 
c) parą wodną, 
d) gazem cyrkulacyjnym. 
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17. Piec rurowy oznaczony jest cyfrą; 
a) 4, 
b) 5a, 
c) 7c, 
d) 3. 

18. Powrót nieprzereagowanego etylenu następuje z: 
a) seperatora niskociśnieniowego 7b, 
b) sepratora wysokociśnieniowego 7a, 
c) skrubera 8, 
d) chłodnicy wodnej 6a. 

19. Zespół aparatów oznaczony cyframi: 1a, 1b, 2a, 3, 4, 5, 6a obrazuje: 
a) węzeł hydratacji etylenu, 
b) węzeł oczyszczania alkoholu etylowego, 
c) węzeł oddzielania produktów ubocznych, 
d) węzeł wydzielania fosforanów. 

20. Sekwencję aparatów w układach recyrkulacji nieprzereagowanego surowca: skruber – 
sprężarka – podgrzewacz i piec rurowy – reaktor oznaczają cyfry na schemacie: 
a) 8, 1b, 2a, 3, 4, 
b) 7b, 1b, 2a, 3,4, 
c) 7a, 8, 6, 7b, 
d) 9b, 2a, 6, 6b. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko.......................................................................................... 
 
Stosowanie typowych powiązań podstawowych procesów w instalacjach 
przemysłu chemicznego  
 
Zakreśl poprawną odpowiedź, wpisz brakujące części zdania lub wykonaj rysunek. 
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punktacja 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  
10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:  
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