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BADANIA LABORATORYJNE
REGENERACJI GLIKOLU TRÓJETYLENOWEGO (TEG)

Z WYKORZYSTANIEM PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO

Wydobycie gazu na skalê przemys³ow¹ powoduje koniecznoœæ jego osuszania. Jak do
tej pory, najbardziej ekonomiczn¹ metod¹ osuszania gazu, przy zachowaniu jego podstawo-
wych parametrów, jest metoda osuszania z u¿yciem glikoli. Najbardziej rozpowszechnio-
nym sorbentem by³ do niedawna DEG (dwuetylenglikol), a w chwili obecnej jest to TEG
(trójetylenglikol).

Podczas procesu osuszania gazu glikol zawadnia siê (z regu³y jest to zmiana koncent-
racji o kilka procent) i nastêpnym etapem procesu osuszania jest regeneracja glikolu. Rege-
neracja glikolu polega na cieplnym odparowaniu wody – wykorzystuje siê tu fakt znacznej
ró¿nicy prê¿noœci par: ok. 1,5 mm Hg (200 Pa)/100°C dla glikolu i ponad 1 bar/100°C dla
wody. Proces jest nieco skomplikowany przez fakt, ¿e glikol posiada ni¿sz¹ temperaturê
rozk³adu termicznego ni¿ temperaturê wrzenia, co znacznie utrudnia proces regeneracji.

Najbardziej rozpowszechnion¹ metod¹ regeneracji glikolu stosowan¹ do tej pory jest
tzw. regeneracja normalna, prowadzona pod ciœnieniem atmosferycznym. Regeneracja t¹
metod¹ polega na zwyk³ej destylacji mieszaniny dwusk³adnikowej, której sk³adniki maj¹
ró¿ne temperatury wrzenia – im ta ró¿nica temperatur jest wiêksza, tym lepiej dla prowadzo-
nego procesu. Dobrze jest, jeœli sk³adniki te nie tworz¹ azeotropów. Proces prowadzi siê
w urz¹dzeniach sk³adaj¹cych siê z warnika i kolumny rektyfikacyjnej wype³nionej pierœcie-
niami Raschiga lub Bia³eckiego.

Schemat tak pracuj¹cego urz¹dzenia przedstawiono na rysunku 1.

Wad¹ powy¿szego rozwi¹zania technologicznego jest emisja do atmosfery oddestylo-
wanych wraz z par¹ wodn¹ zanieczyszczeñ rozpuszczonych w glikolu. Kolumna regenera-
cyjna mo¿e stanowiæ Ÿród³o wielu zanieczyszczeñ:

– gazu ziemnego pochodz¹cego z niepe³nego odgazowania glikolu opuszczaj¹cego insta-
lacjê osuszania,

– par metanolu,
– produktów rozk³adu glikolu,
– wêglowodorów aromatycznych, jeœli by³y zawarte w sk³adzie osuszanego gazu.
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Najwiêksz¹ wad¹ tego typu instalacji jest jednak termiczny rozk³ad glikolu zacho-
dz¹cy na kontakcie rury grzewczej z otaczaj¹cym j¹ glikolem.

Maksymalne koncentracje glikoli osi¹gane w regeneratorze atmosferycznym pracuj¹-
cym przy temperaturze zbli¿onym do temperatury rozk³adu przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1
Temperatury rozk³adu glikoli [2, 4]

Rodzaj
glikolu

Temperatura rozk³adu
[°C]

Stê¿enie glikolu
zregenerowanego [% wag.]

Równowagowy punkt rosy
osi¹gany w temp. 38°C

EG 165 96,0 3°C

DEG 164 97,1 3°C

TEG 207 98,7 – 8°C

TREG 238 > 99 –18°C

Nowoczesne technologie osuszania gazu ziemnego wymagaj¹ stosowania glikoli o wiêk-
szych koncentracjach (> 99%), które mo¿na uzyskaæ w zmodyfikowanych uk³adach regene-
racyjnych.

G³ówne kierunki poprawy jakoœci regeneracji glikoli to:
– regeneracja pró¿niowa,
– Stripping Gas – przedmuch,
– destylacja azeotropowa.
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Rys. 1. Schemat tradycyjnej metody regeneracji glikolu prowadzonej przy ciœnieniu atmosferycznym [5]



Najbardziej rozpowszechnion¹ metod¹ regeneracji glikoli jest metoda przedmuchu
(Stripping Gas) wstêpnie zregenerowanego glikolu. Gaz strippingowy najczêœciej pochodzi
z odgazowywacza TEG-u, uprzednio podgrzany w wê¿ownicy stanowi¹cej czêœæ kolumny
regeneracyjnej. Gaz strippingowy mo¿e byæ wprowadzony do kolumny strippingowej za-
montowanej miêdzy rebojlerem a zbiornikiem poœrednim.

Typowy uk³ad regeneracji Stripping Gas z grzaniem bezpoœrednim przedstawiono na
rysunku 2.

BADANIA WSTÊPNE NAD MO¯LIWOŒCI¥ ZASTOSOWANIA
PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO DO REGENERACJI GLIKOLI

W celu usprawnienia procesu regeneracji glikolu, Autor zaproponowa³ modyfikacjê
polegaj¹c¹ na zmianie sposobu ogrzewania regenerowanego glikolu. W tym celu proponuje
siê zastosowanie tzw. grzania mikrofalowego.
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Rys. 2. Schemat procesu regeneracji glikolu z zastosowaniem metody Stripping Gas



Badania sorbentów ciek³ych (DEG i TEG) z wykorzystaniem promieniowania mikro-
falowego prowadzone pod kierunkiem Autora w pe³ni potwierdzi³y pierwotne za³o¿enia co
do celowoœci. Badania regeneracji glikoli prowadzono pod ciœnieniem atmosferycznym
i w pró¿ni (ok. 100 mm Hg – 13,3 kPa) pozwoli³y na uzyskanie bardzo wysokiej koncentracji
TEG-u rzêdu 99,9% w bardzo krótkim czasie.

Proces wygrzewania glikolu prowadzono w piecu mikrofalowym typu RM 800 pro-
dukcji wroc³awskiej firmy Plazmatronika. Aparat ten posiada regulowan¹ moc grzewcz¹
w przedziale 0÷1000 W. Zastosowana automatyka mikroprocesorowa pozwala nie tylko na
regulacjê mocy grzewczej z dok³adnoœci¹ 1%, ale równie¿ mo¿e pracowaæ jako regulowa-
ny termostat reguluj¹cy temperaturê z rozdzielczoœci¹ 1°C.

Badania podzielono na dwa etapy.

Pierwszy etap obejmowa³ badania regeneracji TEG-u pod ciœnieniem atmosferycznym.
Badania prowadzono jednoczeœnie w dwóch kolbach w celach porównawczych.

Drugi etap badañ obejmowa³ podobny zakres badañ, ale z u¿yciem pró¿ni na poziomie
(1÷1,5)·104 kPa, tj. zakres na jaki pozwala³a u¿yta pompa pró¿niowa.

Poniewa¿ by³y to badania typu podstawowego, ustalenie zakresu zmiennoœci parame-
trów by³o wielce utrudnione. Na samym pocz¹tku sporz¹dzono roztwór wyjœciowy tzn. do
czystego TEG-u dodano wodê w iloœci pozwalaj¹cej na uzyskanie roztworu o koncentracji
91÷92% wag. Po zmieszaniu wody z glikolem po kilku godzinach dokonano pomiaru kon-
centracji tak otrzymanego roztworu TEG-u z wod¹:

pomiar nr 1: 9,02% H2O,
pomiar nr 2: 8,98% H2O,
pomiar nr 3: 9,27% H2O,
pomiar nr 4: 9,19% H2O.

Wartoœæ œrednia Cwœr = 9,1% H2O, czyli glikol wyjœciowy posiada³ koncentracjê rzêdu
90,9% mas. Na tak sporz¹dzonym roztworze dokonano pierwszego pomiaru regeneracji
glikolu. Do badañ pobierano 100 ml TEG-u pipet¹ pó³automatyczn¹.

Na podstawie posiadanych informacji [2, 4 ] ustalono parametry pomiaru:
– Temperatura T = 202÷204°C.
– Moc grzania 50 W.
– Ogólny czas pomiaru 10 minut, przy czym:

• 0÷100°C � 3 minuty,

• 100÷204°C � 3,5 minuty.

£¹cznie dochodzenie do zadanej temperatury trwa³o 6,5 minuty. Resztê pozosta³ego
czasu, tj. 3,5 minuty trwa³o wygrzewanie próbki.

Efekt regeneracji to pozosta³a zawartoœæ wody w badanym glikolu:

Cw1 = 0,37%,

Cw2 = 0,29%,

Cw3 = 0,26%.

Czyli uzyskano glikol o koncentracji CG = 99,73% mas.

Po 24 godzinach ponownie wykonano analizê zawartoœci wody w glikolu wyjœciowym
i okaza³o siê, ¿e TEG po odstaniu i dok³adnej dyfuzji posiada koncentracjê 92,16% mas.
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Wykonano pomiar, zmieniaj¹c niektóre parametry w stosunku do dnia poprzedniego:
– I cykl grzania 500 W; czas grzania 6,5 min. uk³ad osi¹gn¹³ temperaturê 204°C.
– II cykl grzania 300 W; czas wygrzewania 3,5 min.

Po regeneracji koncentracja wynosi³a:
Cw1 = 0,31% mas,
Cw2 = 0,31% mas,
Cw3 = 0,30% mas.

Czyli uzyskano TEG o koncentracji 99,69% wag.

Zmniejszenie mocy w II cyklu grzania praktycznie nie wp³ynê³o na wynik koñcowy,
chocia¿ ró¿nica jest zauwa¿alna dziêki zastosowanej aparaturze KF [6].

Nastêpnie wykonano seriê pomiarów, których celem by³o okreœlenie wp³ywu czasu
wygrzewania glikolu na wartoœæ koñcow¹ regeneracji przy ró¿nych temperaturach.

Wyniki tak przeprowadzonych badañ przedstawiono w tabelach 2 i 3, a zobrazowano
na rysunku 3.

Tabela 2
I seria badawcza

Moc grzania
[W]

Czas grzania
[min]

Temperatura grzania
[°C]

Koncentracja H2O w TEG-u
[%]

800
300

5
5

200÷204
200÷204 0,10

800
300

4
4

200÷204
200÷204 0,12

800
300

4
3

200÷204
200÷204 0,31

800
300

4
2

200÷204
200÷204 0,45

800
300

4
1

200÷204
200÷204 0,60

Tabela 3
II seria badawcza

Moc grzania
[W]

Czas grzania
[min]

Temperatura grzania
[°C]

Koncentracja H2O w TEG-u
[%]

800
300

3,5
5 180÷182 1,17

800
300

3,5
4

180÷182 0,79

800
300

3,5
3 180÷182 0,95

800
300

3,5
2 180÷182 1,17

800
300

3,5
1 180÷182 1,28
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Z danych literaturowych [1, 2, 4] wynika fakt, ¿e w ni¿szych ciœnieniach proces wrze-
nia przebiega w ni¿szych temperaturach. Postanowiono wykorzystaæ ten fakt i przeprowa-
dzono seriê badañ z wykorzystaniem pró¿ni na poziomie (0,1÷0,15)·105 Pa ciœnienia bez-
wzglêdnego.

Do tego celu wykonano naczynie pomiarowe, którego schemat przedstawiono na ry-
sunku 4.
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Rys. 3. Zale¿noœæ uzyskanej koncentracji glikolu w funkcji czasu wygrzewania z uwzglêdnieniem
dwóch temperatur procesu grzania I – 204°C, II – 180°C

Rys. 4. Schemat teflonowego naczynia pomiarowego do badania regeneracji glikoli pod pró¿ni¹ [1]



Ze wzglêdu na specyfikê procesu, naczynie mo¿e byæ wykonane ze szk³a lub teflonu.
Nasze naczynie wykonano z teflonu, a jego wielkoœæ przystosowano do rozmiarów pieca
mikrofalowego, a po³¹czenie z pomp¹ pró¿niow¹ wykonano z wê¿a polietylenowego � 6 mm.

Wyniki badañ z pró¿ni¹

Na pocz¹tku przeprowadzono pomiar przy nastêpuj¹cych parametrach:

Czas grzania � = 5 min; P = 500 W.

Zakres temperatur 100÷110°C.

Glikol wejœciowy 91,05% mas.

Pró¿nia (0,1÷0,15)·105 Pa.

Po regeneracji koncentracja pozosta³ej wody wynosi³a 3,19%.

W zwi¹zku z powy¿szym, postanowiono przeprowadziæ seriê pomiarow¹ uwzglêd-
niaj¹c¹ wp³yw wielkoœci czasu grzania przy pozosta³ych parametrach bez zmian.

Moc grzania 800 W; � = 130÷140°C.

Czas grzania � = 6 minut, Cw1 = 0,81% H2O,

Czas grzania � = 7 minut, Cw2 = 0,69% H2O,

Czas grzania � = 8 minut, Cw3 = 0,51% H2O.

W nastêpstwie uzyskanych wyników postanowiono przejœæ na grzanie w dwóch cy-
klach:

– I cykl: P = 800 W, � = 3 minuty,
– II cykl: P = 500 W, � = 5 minut, � = 7 minut.

Pomiar nr 1:

� = 3 min, P = 800 W,

� = 5 min, P = 500 W,

� = 130÷140°C.

Cw = 0,37% H2O.

Pomiar nr 2:

� =3 min, P = 800 W,

� = 7 min, P = 500 W,

� = 130÷140°C.

Cw = 0,08% H2O, czyli uzyskano glikol o koncentracji 99,92% wag.

WNIOSKI KOÑCOWE

Wszystkie opisane wy¿ej metody regeneracji glikoli pozwalaj¹ na uzyskanie koncent-
racji glikolu ponad 99%. O zastosowaniu danej metody regeneracji decyduj¹ wzglêdy na-
tury finansowej i technicznej. Wed³ug danych literaturowych [2, 4] najdro¿sza jest metoda
Drizo, lecz za jej pomoc¹ mo¿na uzyskaæ koncentracjê blisko 100% (99,95%).Wszystkie te
metody posiadaj¹ jednak pewn¹ wadê – jest nim grzanie bezpoœrednie glikolu w rebojlerze.
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P³on¹cy gaz powoduje miejscowe przegrzewanie glikolu na jego styku ze œciank¹ rury
grzewczej. Pewnym rozwi¹zaniem tego problemu – mo¿e byæ zastosowanie grzania poœred-
niego. P³on¹cy gaz ogrzewa olej transformatorowy, a ten z kolei oddaje ciep³o glikolowi
w wymienniku ciep³a [5]. Wady tej pozbawiona jest równie¿ metoda grzania za pomoc¹
promieniowania mikrofalowego. Promieniowanie mikrofalowe w swej naturze powoduje
ogrzewanie wody w stopniu du¿o silniejszym ni¿ ogrzewanie glikolu, a wynika to z faktu,
¿e woda posiada silnie polarn¹ budowê cz¹steczki. Dodatkowym pozytywnym czynnikiem
jest fakt, ¿e grzanie mikrofalowe jest procesem, który mo¿na okreœliæ mianem grzania objê-
toœciowego.

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e grzanie mikrofalowe doskonale nadaje siê do
regeneracji glikolu, nie powoduj¹c przy tym jego przegrzewania miejscowego. Dodatkowo
zastosowanie pró¿ni pozwala na zmniejszenie temperatury regeneracji. Przyk³adowo dla
TEG-u w zupe³noœci wystarcza temperatura rzêdu 130÷160°C, a nie 204°C, jak zalecaj¹
Ÿród³a amerykañskie [2, 3, 4].

W czasie badañ zaobserwowano, ¿e zaraz po zakoñczeniu procesu regeneracji glikolu
(z zastosowaniem) pró¿ni, na œciankach kolby pomiarowej osiada³y kropelki. Prawdopodo-
bnie by³y to kropelki wody. Wynika z tego wniosek, ¿e okresowe wprowadzanie gazu
strippingowego podnios³oby efektywnoœæ procesu.
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