Meetod ja seadmestik p6levkivi6li puhastamiseks tahketest lisanditest

Tehnikavaldkond
Leiutis kuulub keemiatOdstuse valdkonda ning tdpsemalt on leiutis ette ndhtud
polevkivi6l i pu hastam iseks temas olevatest tahketest lisand itest.

s Tehnika tase
POlevkivi termilise tOdtlemisega saadud pdlevkivi6li sisaldab olulisel mddral tahkeid lisandeid, milleks on p6levkivi-, tuha- ja poolkoksiosakesed. Nende olemasolu
p6levkiviOlis komplitseerib p6levkivi6li edasist to6tlemist, mille ktiigus eraldatakse
p6levkivi6list vajalikud fraktsioonid. Tahkete lisandite kahjulik m6ju avaldub esmajoones selles, et nad ummistavad kasutatavaid seadmeid ja soodustavad nendega
kontaktis olevate pindade erosiooni. SeetOttu on vdga oluline p6levkividli puhastamine tahketest lisanditest enne p6levkivi6li edasist t66flemist

Tehnika tasemest on tuntud mitmesugused meetodid

ja

seadmed p6levkivi6li

puhastamiseks neis olevatest tahketest lisanditest.

Niiiteks on tuntud meetod p6levkivi6li puhastamiseks tahketest lisanditest, mis
ndeb ette pOlevkivi6li selitamist vastavates mahutites. Protsess on toomahukas ja
aegan6udev, lisaks sellele vdimaldab see teatud mddral eraldada tahkeid lisandeid p6tevkivi6li kesk-kergfraktsioonist, meetodi kasutamine tahkete lisandite eraldamiseks p6levkivi6li raskfraktsioonist ei anna aga olulist efekti (!'t. H.14. 3eneHus,
B.C. OafiH6epr, K.5. HepnbtrreBa. Xnunn u rexHonorhn cnaHlleeofi cMon tt.lAaga-

reliucreo

<<XilMile>>,

IlenrHrpaAcKoe orAefleHue, 1968r., lk. 186).

Tuntud on ka meetod p6levkivi6li puhastamiseks tahketest lisanditest tsentrifuugimisega, kuid ka see meetod ei anna piisavalt puhast p6levkivi6li, lisaks on protsess ka vdga energiamahukas (vt. H.t4. 3eneHrH, B.C. oafin6epr, K.5. gepHbtrue-

ea. Xht\nnq u rexHonornn cflaHlleeoil cMo.nbr. lzlsgarenucrso

<<Xunltile>>,

IleHhHr-

pa4cKoe or4eneHhe, 1968r., lk. 187).

P6levkivi6li puhastamiseks tahketest lisanditest on katsetatud ka filtreerimist, kuid

rahuldavaid tulemusi saavutatud ei ole. P6levkivi6li, esmajoones selle raskfraktsiooni suure viskoossuse t6ttu, tekib filterpindadel tihe kiht, mis ummistab filtrid ja

takistab edasist protsessi, mist6ttu tuntud filtreerimislahendused ei sobi Uldse
p6levkiviOli raskfraktsiooni puhastamiseks (vt. H.t4. 3eneHuu, B.C. OafiH6epr, K.6.

Hepnuulega. XnMus h rexHonorilq cnaHqeeoil cMoflbr. lzla,qarenucrso

<<XnMus>>,

IleHnHrpa.qcKoe orAeneHne, 1968r., lk. 188).

Tuntud on ka meetod pOlevkivi6li puhastamiseks tahketest lisanditest, kus p6lev-

kivi6li raskfraktsioon segatakse bensiiniga, saadud segu selitatakse teatud aja
jooksul dekanteris, m isjdrel selitatud seg u suu natakse edasi termosettemah utisse,
kus seda setitatakse samuti ettendhtud aja jooksul. Seejairel segatakse taolisel vii-

sil puhastatud raskfraktsioon kokku kesk-kergfraktsiooniga, see segu omakorda
segatakse koos fenooliveega segistis ja suunatakse jairgmisse termosettemahutisse, kus siis pdrast setitamiseks ettendhtud ja m66dumist saadakse puhastatud
levkiviOli

pO-

ja eraldatakse fenoolivesi (kirjeldatud meetod on kasutusel Eesti firmas

VKG OiIAS Kohtla- Jdrvel, Eestis).
Kirjeldatud meetodi v6imaldab kUll kaasata puhastusprotsessi ka p6levkiviOli raskfraktsiooni, kuid meetodi puudusteks on jdrgmised asjaolud:
esiteks, meetodi realiseerimiseks on vaja vdga suuremahulisi seadmeid (dekanter,
termosettemahutid),

m

ist6ttu meetod i realiseerimi ne n6uab suu ri tootm ispindasid

;

teiseks, p6levkivi6li puhastamisel tuntud meetodiga toimub t66 kdigus kUllaltki oluline segu kergfraktsiooni lendumine (bensiin), mis oluliselt suurendab tootmiskadusid;

kolmandaks, puhastusprotsessis tekkivad jiiiikproduktid sisaldavad lisaks eemaldatud tahketele lisanditele suures koguses ka puhastatavat segu

- nditeks teisest

termosettemahutist vdljuvas jdiikproduktis on 85-90% puhastatavat segu ja vett.
Taoliste jaiiikproduktide kiiitlemiseks tuleb teha tdiendavaid kulutusi, mis samuti
t6stab protsessi maksumust;
neljandaks, puhastusprotsess vdga aegan6udev.

Tehnika tasemest on tuntud seadmestik p6levkivi6li puhastamiseks, milles p6levkiviOli raskfraktsiooni

ja bensiinimahutite viiljundid on Uhendatud esimese diafrag-

masegisti sisendiga, selle vdljund on Uhendatud dekanteri sisendiga, viimase vdl-

jund aga esimese termosettemahuti sisendiga. Esimese termosettemahuti vdljund
ja fenoolivee mahuti vdljund on Uhendatud teise diafragmasegisti sisendiga, mille-

ga on.Uhendatud ka kesk-kergfraktsiooni mahuti vdljund. Teise diafragmasegisti
viiljund on Uhendatud teise termosettemahuti sisendiga. Teise termosettemahuti

Uhe vdljundi kaudu viiljutatakse puhastatud p6levkivi6li, teise kaudu aga eraldatud

fenoolivesi. Nii dekanteril kui ka m6lemal termosettemahutil on tdiendavad vdljundid jaakprodukti eemaldamiseks (kirjeldatud seadmestik on kasutusel Eesti firmas

VKG OiIAS Kohtla- Jdrvel, Eestis).
Kirjeldatud seadmestiku paigaldamise ja selle kasutamisega seonduvad puudused
langevad kokku juba tuntud meetodi kohta mdrgitud puudustega.

Leiutise eesmirk ja olemus
Leiutise esimeseks eesmdrgiks on tdiustada p6levkivi6li tahketest lisanditest puhastamise meetodit selliselt, et see vOimaldaks muuta puhastusprotsessi efektiiv10

semaks, vdhendada selle seadmemahukust, vdhendada puhastusprotsessis tekki-

vate jtiiikide kogust suunates need tagasi puhastusprotsessi, aga ka vdhendada
puhastatud p6levkivi6lis, mis suunatakse edasisele destilleerimisele, sisalduvate

tahkete lisandite hulka, mis v6imaldab edasise destilleerimisprotsessiga saada
kvaliteetsemaid prod ukte.
'1s

PUstitatud eesmdrk saavutatakse tehnilise lahendusega, mille kohaselt pOlevkivi6li

raskfraktsioonist

ja

kesk-kergfraktsioonist valmistatakse puhastatav segu ning

sellejrirel teostatakse segu tsUkliline puhastusprotsess, kus protsessi iga tsUkkel
sisaldab jiirgmisi etappe:

puhastatav segu, mis on saadud 0,5-1,0 mahuosa p6levkiviOli raskfraktsiooni,
1,0"-2,0 mahuosa kesk-kergfraktsiooni

ja 0,7-1,4

mahuosa bensiini Uheaegse

segamisega ja mis on kuumutatud temperatuurini 60-70 oC, sisestatakse r6hu all

1,5-2,5 baari tahkete lisandite drastusseadmesse, milleks on vdhemalt kahte
filterelementi sisaldav filter ning filtrist viiljuv puhastatud segu kogutakse valmis-

produkti mahutisse filterelementide vdljundite kaudu, mis on torujuhtme kaudu
Uhendatud valmisprodukti mahutiga;

kui filtreerimise intensiivsus langeb alla n6utava, puhastatakse filter sellesse
jiiiinud tahketest lisanditest, milleks filter tUhjendatakse puhastatavast segust ja
seejdrel eemaldatakse tUhjast filtrist tahked lisandid, kusjuures filtri tUhjendamiseks puhastatavast segust juhitakse filtrisse 16hu all inertgaas, filtri
tUhjendamise jiirel kuivatatakse filterelementide pinnale jiiiinud tahked osakesed
inertgaasiga

ja seejiirel

tekitatakse filtri sisemuses pneumolOdgid ning kuivad

tahked osakesed eemaldatakse filtri alumisest osast;
puhastatava segu valmistamiseks kasutatakse p6levkivist saadud bensiini;
inertgaasina kasutatakse ldmmastikku

;

filtrisse juhitava inertgaasi r6hk on vdhemalt 2,5 baarija temperatuur 50-90 oC.

filtrites kasutatud inertgaas puhastatakse temas lahustunud 6liaurudest ning suunatakse tagasi korduvkasutamiseks, 6liaurud aga kondenseeritakse ja suunatakse

tagasi puhastatava segu hulka.
Leiutise teiseks eesmdrgiks on uue meetodi realiseerimiseks vajaliku seadmestiku

loomine, milleks seadmestikus p6levkivi6li puhastamiseks tahketest lisanditest,
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mis sisaldab puhastatava p6levkivi6li fraktsioonide segu ettevalmistamise seadet,
ettevalmistatud segust tahkete lisandite drastusseadet ja valmisprodukti mahutit,
seejuures puhastatava segu ettevalmistamise seade sisaldab bensiini-, pdlevkiviOli
raskfraktsiooni

ja p6levkivi6li

kesk-kergfraktsiooni mahuteid ning nendega Uhen-

datud segistit, mille v€iljund on Uhendatud puhastatava segu mahuti sisendiga,
15 tahkete lisandite iirastusseadmeks on viihemalt kaht filterelementi sisaldav filter;

filterelementide viiljundid moodustavad filtri viiljundi, mis leibi klappide on Uhendatud puhastatud p6levkivi6li mahutiga ja bensiinimahutiga;

seadmestik sisaldab inertgaasi allikat, mis
varustamiseks inertgaasiga

ja

on ette niihtud

milles on inertgaasi mahuti

puhastusprotsessi

ja

kondensaator,

viimane on ette niihtud inertgaasist seal lahustunud p6levkiviOli fraktsioonide
eraldamiseks;

inertgaasi mahuti viiljund ja kondensaatori sisend on ldbi klappide Uhendatud filtriga, kondensaatori Uks vtiljund on survepumba kaudu Uhendatud inertgaasi mahuti
sisendiga, kondensaatori teine viiljund on liibi klapi Uhendatud kesk-kergfraktsiooni mahutiga;
puhastatava segu mahuti viiljund on liibi survepumba ja sellega paralleelselt Uhen-

datud klapi Uhendatud filtri sisendiga;
bensiinimahuti v:lljund on ldibi survepumba Uhendatud filtri sisendiga;
Filtri filterelementide viiljundid on Uhendatud kokku paralleelt66ks.

Joon iste liihikirjeldus
LeiutiSt illustreeritakse joonistega, kus:

joonisel Fig. 1 on kujutatud leiutisekohase meetoditeostamise vooskeem;

joonisel Fig.2on kujutatud leiutisekohase pOlevkivi6li tahketest lisanditest puhastamise seadme p6him6tteline skeem. Skeemil olevate klappide juures on nooltega
nalidatud suund, milles torujuhtmes olev materjal liigub siis, kui vastav klapp on
avatud.
Lei

utise tiksikasjal i k ki rield us teostus nditega

P6levkivi6lide tahketest lisanditest puhastamine leiutisekohase meetodiga toimub
jairgmiselt.

K6igepealt valmistatakse ette puhastatav segu, milleks segatakse kokku p6levkiviOli mOlemad fraktsioonid ja bensiin jrirgnevas mahulises suhtes: 0,5-1,0 mahu-

osa p6levkivi6li raskfraktsiooni, 1,0-2,0 mahuosa p6levkividli kesk-kergfraktsiooni
ia 0,7-1,4 mahuosa bensiini. Taotleja juures tehtud katsed nditavad, et taoline
15

komponentide suhe v6imaldab saada puhastatava segu, milles
pOlevkiviOli fraktsioonid

on

m6lemad

ja mis v6imalda saavutada parima filtreerimisefekti. Sega-

mine toimub ilma komponente kuumutamata, eelistatavalt diafragmasegistis.

Pei-

rast segamist kuumutatakse segu temperatuurini 60-70 oC ja suunatakse vahehoidlasse, milleks on puhastatava segu mahuti.
Edasine toimub puhastusprotsess tsUkliliselt, Uhesuguste tsUklite jadana. Protses-

si tsUklilisus on tingitud sellest, et tahkete osakesta drastamiseks kasutatava filtri
efektiivsus too kiiigus langeb, mist6ttu tuleb filtrit puhastada.
TsUkli esimeseks etapiks on filtri ttiitmine puhastatava seguga, milleks segu pum-

batakse filtrisse surve all 1,5-2,5 baari. Filtri korpuse tditumisel hakkab segu filt-

reeruma leibi filterelementide

ja

puhastatud segu suunatakse puhastatud p6lev-

kivi6li mahutisse.

Taoline filtreerimise protsess kestab seni kuni filtreerimine enam ei ole efektiivne.

Siis algab tsUkli teine etapp, milleks on filtri puhastamine. Selleks katkestatakse
segu pumpamine filtrisse ning filtrisse suunatakse inertgaas (liimmastik) r6hu all

vdhemalt 2,5 baari ja temperatuuriga 50-90 oC, mille tulemusena filtris olev segu
surutakse tagasi puhastatava segu mahutisse ja filtri korpus tuhjeneb.

Filtri korpuse tUhjendamise jdrel toimub filterelementide puhastamine, milleks
teostatakse 10-20 minuti jooksul 16mmastiku tsirkulatsiooni labi filtri, mille
tulemusena filtri sisemuses olevate filterelementide filterpindadele sadestunud
tahked lisandid kuivavad. Pdrast filtri kuivatamist tekitatakse filtri sisemuses ldm-

mastiku surve jiirskude muutmistega pneumolodgid, mille tulemusena filterelementidele sadestunud tahked osakesed langevad filtri alumisse ossa, kust nad
siis eemaldatakse.
10 Filter tUhjendatakse ldmmastikust ja algab jeirgmine filtreerimise tsUkkel.

Seadmestik p6levkivi6li tahketest lisanditest puhastamiseks koosneb neljast p6hiliselt seadmest

-

puhastatava p6levkivi6li fraktsioonide segu ettevalmistamise sea-

de 1, ettevalmistatud segu filtrisse sisestamise seade 2, filterseade 3 ja inertgaasi
allikas 4.
15

POlevkivi6li fraktsioonide segu ettevalmistamise seadmes 1 on bensiinimahuti 101

p6levkivi6li raskfraktsiooni mahuti 102

ja p6levkivi6li kesk-kergfraktsiooni

,

mahuti

103, samuti segisti 104, mille sisenditega on Uhendatud k6igi kolme eespoolmdrgi-

tud mahuti v€iljundid. Nimetatud Uhendused on teostatud l€ibi klappide 105, 106 ja
107, millede juhtimisega (uhtseade kui leiutise objektiks mitteolev ei ole joonisel
kujutatud) on v6imalik teostada segamisele kuuluvate komponentide doseerimist.

Eitevalmistatud segu filtrisse sisestamise seadmes 2 on puhastatava segu mahuti

201, mille sisend on Uhendatud segisti 104 vtiljundiga, mahuti 201 vdljund on
Uhendatud survepumpa 202 ja klappi 203 sisaldava paralleelahela sisendiga.
Seadmes on ka osundatud paralleelahela vdljundi

ja bensiinimahuti 101 vailjundi

vahele Uhendatud survepump 204, samuti on osundatud paralleelahela vailjundija
bensiinimahuti 101 sisendi vahele Uhendatud klapp 205.
Filterseade 3 sisaldab filtrit 301, selle alla paigutatud viiljafiltreeritud tahkete osakeste mahutit 302 ja puhastatud p6levkiviOli mahutit 303. Filter koosneb vertikaalsest, eelistatavalt silindrilisest korpusest 304, mille alumine osa on teostatud tahkete osakeste kokkukogumiseks koonusekujulisena ning on varustatud tUhjendus-

klapiga 305, mida avab ja sulgeb tditurs6lm 306. Filtri 301 silindrilisse korpusesse
304 o"n paigutatud vertikaalsed filterelemendid 307, mille arv v6ib varieeruda s6ltu-

valt filterseadme vajalikust tootlikkusest. lga filterelement 307 kujutab endast perforeeritud toru, mis on vdljastpoolt kaetud filterkangaga. K6igi filterelementide vailjundid on Uhendatud kokku (k6ik filterelemendid tOotavad paralleelselt)ja moodus-

tavad filtri 301 v-iljundi 308, mis asub korpuse 304 Ulemises osas

ja mis

liibi

klappide 309 ja 310 on Uhendatud vastavalt puhastatud p6levkivi6li mahutiga 303

ja bensiinimahutiga 101. Filtri 301 sisend 311 korpuse 304 alumises osas on
Uhendatud survepumpa 202ja klappi 203 sisaldava paralleelahela vdljundiga, ldbi
10

survepumba204 bensiinimahuti 101 vdljundiga ning ldbi klapi 205 ka bensiinimahuti 101 sisendiga. Filtri vailjaviik 312 on Uhendatud inertgaasi allikaga 4.

lnertgaasi allikas
a02

4 sisaldab survestatud

inertgaasi mahutit 401, kondensaatorit

ja survepumpa 403. Survepump 403 on Uhendatud kondensaatori 402 Uhe

viiljundija survestatud inertgaasi mahuti 40l sisendi vahele ja on ette ndhtud kon15

densaatoris 402 eraldunud inertgaasi tagasipumpamiseks mahutisse 401. Mahuti
401 v:lljund on ldbi klapi 404 Uhendatud filtri 301 vailjaviiguga3l2 ning kondensaa-

tori 402 sisend on liibi jdirjestikuste klappide 405 ja 407 Uhendatud samuti filtri

301

vtiljaviiguga 312, lisaks on kondensaatori 402 sisend labi klappide 405 ja 408
Uhendatud filtri 301 vailjundiga 308. Kondensaatori 402 teine vriljund on liibi klapi

406 Uhendatud kesk-kergfraktsiooni mahutiga 103.
Kirjeldatud seadmestik t6otab jiirgmiselt:

bensiinimahutis 101, raskfraktsiooni mahutis 102

ja kesk-kergfraktsiooni

mahutis

103 olevad komponendid doseeritakse liibi avatud klappide 105, 106 ja 107 segis-

tisse 104 sellise vahekorras nagu eespool juba mtirgitud. Segistis 104 segamise
tulemusena saadakse puhastatav segu, selle temperatuur t6stetakse temperatuu-

rile 60-70 oC ja suunatakse mahutisse 201. Puhastatava segu ettevalmistamise
protsess ei ole Uheselt seotud segu puhastamise tsUklitega, selle valmistamise kri-

teeriumiks on segu vajaliku taseme pidev tagamine mahutis 201.

Segu puhastamise tsUkli alustamisel on survepumbad 204 ja 403 viilja lUlitatud,
suletakse klapid 203, 205, 310, 404, 405 ja 406, 407 ja 408, avatakse klapp 309

ning kdivitatakse survepump 202, mille tulemusena filter 301 hakkab tdituma

puhastatava seguga. Filtri 301 tdiitudes on segu r6hk filtris 301 1,5-2,5 baari ja
puhastatav segu hakkab filtreeruma liibi filterelementide 307 ning neid ldbinud puhas segu suunatakse liibi avatud klapi 309 puhastatud p6levkivi6li mahutisse 303.

Kui filtreerimise protsessis on filterelementidel 307 tekkinud sellise paksusega
puhastatava segu ja tahkete osakeste kiht, et edasine filtreerimine ei ole otstarbekas, l6petatakse puhastatava segu andmine filtrisse 301 survepumba 202 seiskamisega ning suletakse klapp 309. Seej€irel avatakse klapid 203 ja 404, mille tulemusena mahutis 401 r6hu all vdhemalt 2,5 baari ja temperatuuril 50-90 oC olev
ldmmastik siseneb ldbi avatud klapi 404 filtrisse 301 ja surub sealt vdlja sinna jdd-

nud puhastatava segu, mis liibi avatud klapi 203 liiheb tagasi puhastatava segu
mahutisse 201.
Kui filter 301 on tUhjendatud puhastatavast segust, suletakse klapp 203 ning jrirg-

neb

filterelementide

307 puhastamine. Selleks teostatakse

ldmmastiku

tsirkulatsiooni labi filtri 301, milleks jdetakse klapp 404 avatuks ning lisaks
avatakse klapid 405

ja 408 (klapp 407 on juba eelnevalt suletud). Selle

tule-

musena hakkab liimmastik r6hu all vdhemalt 2,5 baari ja temperatuuril 50-90

oC

tsirkuleerima ldmmastikumahutist 401 laibi klapi 404, filtri 301 ja leibi klappide 408

ia 405 kondensaatorisse 402, kuivatades filterelementide 307 filterpinnal

olevad

tahked osakesed. Taolist tsirkulatsiooni teostatakse 10-20 minutit. Pdrast seda
tUhjendatakse filter ldmmastikust, milleks suletakse klapid 404

ja 408 ning

avatakse klapp 405 (klapp 407 oli juba eelnevalt avatud), mille tulemusena ldm-

mastik oma Uler6hu ja torustikus oleva alar6hu t6ttu siseneb kondensaatorisse
402 ning filtris 301 taastub normaalr6hk.
TUhjenenud filtris 301 tekitatakse ldmmastiku surve jdrskude muutustega pneumo-

l66gid, milleks suletakse klapid 405 ja 407, klapp 404 aga avatakse hetkeliselt
ttiielikult, mist6ttu surve filtris kasvab hetkeliselt maksimumvddrtuseni. Piirast sur-

ve maksimumvddrtuse saavutamist suletakse klapp 404 ja avatakse hetkeliselt
teiielikult klapid 405 ja 407, mille tulemusena liimmastik oma Uler6hu ja torustikus

oleva alarOhu t6ttu suubub kondensaatorisse 402, r6hk filtris 301 langeb hUppeliselt ning seal taastub normaalr6hk.

Kirjeldatud pneumolooke korraldatakse vajalik arv kordi, mille tulemusena filterelementide pindadele sadestunud kuivanud osakesed kukuvad filtrikorpuse 304 alumisse koonilisse ossa tuhjendusklapile 305, mida avatakse ja suletakse tditurs6lmega 306. Piisava hulga osakeste kogunemisel tUhjendusklapile 305 viimane avatakse ja filtreerimise jiiiigid kukuvad mahutisse 302, misjdrel tUhjendusklapp 305
suletakse. Filtri 301 puhastamise jdrel on viimases normaalr6hk.
Pdrast filterelementide puhastamist suletakse klapid 404, 405

ja 407 (klapp 408 oli

juba eelnevalt suletud), avatakse klapp 309, samuti keiivitatakse survepump 202,
millega algab uus filtreerimistsUkkel.

Filtris 301 tUhjendamiseks
405, 407

ja

ja

kuivatamiseks kasutatud ldmmastik, mis klappide

408 kaudu on suunatud kondensaatorisse 402, sisaldab aurustunud

p6levkivi6lisid. Kondensaatoris 402 toimub p6levkivi6lide eraldamine ldmmasti-

kust, misjdrel kondenseeritud p6levkiviOli suunatakse tagasi puhastusprotsessi,
milleks avatakse klapp 406, mis juhib kondenseeritud pOlevkivi6li kesk-kergfrakt15

siooni mahutisse 103. Puhastatud ldmmastik pumbatakse survepumba 403 abil
tagasi ldimmastiku mahutisse 401.

Skeemil olevate tdhiste loend
hastatava pOlevkivi6li fraktsioon ide seg u etteval

1

pu

101

bensiinimahuti;

102

pOlevkivi6li raskfraktsiooni mahuti

103

pOlevkivi6li kesk-kergfraktsiooni mahuti

104

segisti;

105

klapp;

106

klapp;

107

klapp:

2

ettevalmistatud segu filtilsse sisestamise seade;

201

puhastatava segu mahuti;

202

survepump;

203

klapp;

204

survepump;

205

klapp;

;

;

m istam

ise seade

;
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3

filterseade 3;

301

filter;

302

viiljafiltreeritud tahkete osakeste mahuti;

303

puhastatud p6levkivi6li mahuti;

304

filtri korpus;

305

tUhjendusklapp;

306

tiiitursOlm;

307

filterelement;

308

filtri viiljund;

309

klapp;

310

klapp;

311

filtri sisend;

312

filtri viiljaviik;

4

inertgaasi allikas;

401

survestatud inertgaasi (ldmmastiku) mahuti;

402

kondensaator;

403

survepump;

404

klapp;

405

klapp;

406

klapp;

407

klapp;

408

klapp.
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PATENDINOUDLUS

1. M'eetod p6levkivi6li puhastamiseks tahketest lisanditest, mille kohaselt p6levkiviOli fraktsioonidest valmistatakse puhastatav segu ning seejdrel teostatakse
segu puhastusprotsess,

erineb se//e poolesf, et
puhastusprotsess koosneb Uhesugustest Uksteisele jtirgnevatest tsUklitest, kus iga
tsUklijooksul:

puhastatav segu, mis on saadud 0,5-1,0 mahuosa p6levkivi6li raskfraktsiooni,

1,0-2,0 mahuosa kesk-kergfraktsiooni ja 0,7-1,4 mahuosa bensiini Uheaegse
segamisega ja mis on kuumutatud temperatuurini 60-70 oC, sisestatakse r6hu all
1,5-2,5 baari tahkete lisandite drastusseadmesse, milleks on vdhemalt kahte filter-

elementi sisaldav filter ning filtrist vdljuv puhastatud segu kogutakse valmisprodukti mahutisse filterelementide viiljundite kaudu, mis on torujuhtme kaudu
Uhendatud valmisprodukti mahutiga;

kui filtreerimise intensiivsus langeb alla n6utava, puhastatakse filter sellesse jiitinud tahketest lisanditest, milleks filter tUhjendatakse puhastatavast segust ja see-

jdrel eemaldatakse tUhjast filtrist tahked lisandid, kusjuures filtri tUhjendamiseks
puhastatavast segust juhitakse sellesse r6hu all inertgaas, filtri tUhjendamise jdrel

kuivatatakse filterelementide pinnale jiiiinud tahked osakesed inertgaasiga ja
seejdrel tekitatakse filtri sisemuses pneumoldogid ning kuivad tahked osakesed
eemaldatakse selle alumisest osast.

2. Meetod

p6levkivi6li puhastamiseks tahketest lisanditest vastavalt n6udlus-

punktile 1, erineb se//e poolesf, et puhastatava segu valmistamiseks kasutatakse
pOlevkivist saadud bensiini.

3. Meetod

p6levkivi6li puhastamiseks tahketest lisanditest vastavalt n6udlus-

punktile 1, erineb se//e poolest, et filtrisse juhitava inertgaasi r6hk on vdhemalt
2,5 baarija temperatuur 50-90

oC.

4.

Meetod p6levkivi6li puhastamiseks tahketest lisanditest vastavalt nOudluspunktile 1, erineb se//e poolest, et filtrisse juhitav inertgaas on puhastatud temas

varasemalt

lah ustun

ud 6liaurudest.
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5. Meetod p6levkiviOli

puhastamiseks tahketest lisanditest vastavalt n6udlus-

punktile 1, erineb se//e poolest, et inertgaasiks kasutatakse ldmmastikku.

6. Seadmestik n6udluspunkti 1 kohase p6levkivi6li tahketest lisanditest puhastamise meetodi teostamiseks, mis sisaldab puhastatava p6levkiviOli fraktsioonide
segu ettevalmistamise seadet, ettevalmistatud segust tahkete lisandite iirastus.
seadet

ja

valmisprodukti mahutit, seejuures puhastatava segu ettevalmistamise

seade sisaldab bensiini-, pOlevkivi6li raskfraktsiooni

ja

p6levkivi6li kesk-kerg-

fraktsiooni mahuteid ning nendega Uhendatud segistit, mille vailjund on uhendatud
puhastatava segu mahuti sisendiga,

io erineb se/lepooles( et
tahkete lisandite drastusseadmeks on viihemalt kaht filterelementi sisaldav filter;
filterelementide veiljundid on filtri viiljundiks, mis liibi klappide on Uhendatud puhastatud pOlevkiviOli mahutiga ja bensiinimahutiga;
seadmestik sisaldab inertgaasi allikat, mis on ette ndhtud puhastusprotsessi va15 rustamiseks inertgaasiga ja milles on inertgaasi mahutija kondensaator;

inertgaasi mahuti vdljund ja kondensaatori sisend on ldibi klappide Uhendatud filtri-

r

ga, kondensaatori Uks viiljund on survepumba kaudu Uhendatud inertgaasi mahuti
sisendiga, kondensaatori teine vdljund on ldbi klapi Uhendatud kesk-kergfraktsiooni mahutiga;
20 puhastatava segu mahuti viiljund on ldbi survepumba ja sellega paralleelselt tihen-

datud klapi Uhendatud filtri sisendiga;
bensiinimahuti viiljund on ldbi survepumba Uhendatud filtri sisendiga.

7. Seadmestik vastavalt nOudluspunktile 6, erineh se//e poolest, et
mentide viiljundid on Uhendatud filtri viiljundi suhtes paralleelselt.

filterele-

1t2

FIG

1

Puhastamisele kuuluva p0levkivi6li fraktsioonide ja bensiini
doseerimine

Doseeritud komponentide kokkusegamine

Puhastamisele kuuluva segu suunamine mahutisse

Puhastatava segu pumpamine filtdsse
lopetatakse

Filtri ttihjendamine puhastatavast

segust

Filter vajab
puha'stamist

Puhastatud polevkividli
suunamine valmistoodangu
mahutisse

Filtri tbitmine inertgaasiga

Filtri sisemuse kuivatamine inertgaasiga

Filterelementide raputamine pneumolookidega

Tahkete lisandite eemaldamine filtrist

2t2
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Ltihikokkuv6te
Leiutis on ette nZihtud p6levkiviOli puhastamiseks temas olevatest tahketest lisanditest, mis on j-iiinud Olisse pdrast p6levkivi termilist tootlemist. Leiutise objektiks

on meetod, mille kohaselt valmistatakse p6levkivi6li raskfraktsioonist ja

kesk-

kergfraktsioonist ning bensiinist puhastatav segu ning sellejdrel teostatakse segu
tsUkliline puhastusprotsess. lga tsUklijooksul toimub esmalt segu filtreerimine kuni

hetkeni, mil filtreerimise efektiivsus langeb alla vajaliku. Seejairel tUhjendatakse
filter puhastatavast segust ja filterelemendid puhastatakse, milleks filterelemendid
kuivatatakse k6rgel temperatuuril oleva inertgaasiga ja seejiirel m6jutatakse neid
10

pneumolookidega. Pdrast filterelementide puhastamist jairgneb teine analoogne

tsUkkel. Leiutise teiseks objektiks on seadmestik, mis v6imaldab realiseerida
kirjeldatud meetodi.
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Abstract
The ihvention is provided for purifying shale oil from solid impurities which have
remained in the oil after thermal processing of oil shale. First subject of present
invention is a method of purifying shale oil, according to which a composition to be
purified is prepared from heavy and medium-light fractions of shale oil and petrol,
after which a cyclical purifying process of said composition is carried out. During

each cycle said composition is first filtered until to the moment when the
effectiveness of filtering becomes lower than required. When this happens, the
filter is drained from the composition to be purified and filter cartridges are
cleaned, for which they are dried using an inert gas having high temperature, after
which they are subjected to pneumatic impacts. After filter cartridges have been

cleaned, an analogous purification cycle follows. Second subject of present
invention is an apparatus by means of which it is possible to carry out the above
described method.

