
a hőcserélőház belépő, illetve kilépő csonk-
jai között.

A csőköteges fűtőtest nagy átmérőjű cső-
kötegfalához rögzített elosztófedél (3) köze-
pén lévő válaszfal a teret két részre osztja.
Az elosztófedél és a nagy átmérőjű csőkö-
tegfal által képzett beömlőkamrából áram-
lik az olaj az egyik csőnyalábba, illetve a
másik csőnyalábból jut vissza a kilépőkam-
rába. Az elosztófedélhez csatlakozik a két
csőcsonk is.

A fordulókamra fedele (4) és a csőköte-
ges fűtőtest kis átmérőjű csőkötegfala által
képzett térben az egyik csőnyalábból érkező
olaj a másik csőnyalábba áramlik át. Egy
szétszedhető, kétrészes lazakarima (5) csa-
varokkal rögzíti a furdulókamra fedelét a
kis átmérőjű csőkötegfalhoz. A hőcserélő-
házat egy készülékfedél (6) zárja.

Az úszófejes hőcserélő jól karbantartható.
Elhasználódás esetén a fűtőtest kiszerelhető,
és felújított vagy új fűtőtest építhető be. Ez
a hőcserélő típus üzembiztos, mert tömsze-
lencés szerkezet nélkül teszi lehetővé, hogy
a hőtágulás által feszültség keletkezzen.

Hőátadás szempontjából nem előnyös az
úszófejes hőcserélőben létrejövő keresztá-
ramlás. Ez a hátrány több hőcserélő sorba
kapcsolásával ellensúlyozható, mert így el-
lenáramlás érhető el.

A lepárlótoronyba táplált olajat csőke-
mencében melegítik kellő hőmérsékletre. A
csőkemence fűtőcsőrendszerének (2. ábra)
fűtőcsövei (1) hasáb alakú tűztér belsejében,

a hőálló falazat mellett, vízszintesen helyez-
kednek el. A fűtőcsöveket fordulókamrák
(2) kötik sorba. Ezek a tűztéren kívül, egy hő-
szigetelt térben vannak. A csőkemence tűz-
terét gázégő (3) fűti.

A fűtőcsőrendszer fordulókamrájának
(3. ábra) acélöntvényből készült forduló-
kamraházához (1) csőpréssel rögzítik a fű-
tőcsöveket (2). A fordulókamrához csatla-
kozó két fűtőcső rögzítését, tisztítását és
szükség esetén cseréjét a fordulókamraház
szerelőnyílásain át lehet elvégezni.

A szerelőnyílás zárására egy acélból ké-
szült, edzett és köszörült, kúpos záróelem
(3) szolgál. A kúpos záróelemet menetes szo-
rító (4) rögzíti a fordulókamraházhoz.

A szerelőnyílás szabaddá tételekor a kúpos
záróelem külső részén lévő, menetes csap-
pal lehet a fordulókamraházba beszorult,
kúpos záróelemet kimozdítani. Egy fordu-
lókamraházra támaszkodó közdarab és egy
csavaranya segítségével kifejthető a szük-
séges erő.  ���

z ásványolajiparban a nyersolajat, for-
ráspontjaik alapján, több termékre vá-

lasztják szét. Egyes termékek további elvá-
lasztása szintén lepárlóberendezésben tör-
ténik.

A lepárlótoronyba táplált olajat csőkemen-
cében melegítik a szükséges hőmérsékletre.
A jó hőkihasználás érdekében az olajat, a
csőkemencébe való juttatása előtt, a lepár-
lótoronyból távozó olajtermékekkel melegí-
tik elő.

Az olajtermékek hőjének a hőcserélőkben
való hasznosítása során, a nagy hőmérsékle-
tek miatt, nagy lehet a hőmérséklet-különb-
ség a fűtőtest és a hőcserélőház között. Ez
nagy eltérést eredményez hőtágulásukban.

Az ásványolajiparban alkalmazott, úszó-
fejes hőcserélő (1. ábra) fűtőteste (1) csak
az egyik oldalán van a hőcserélőházhoz (2)
rögzítve, ezért eltérő hőtágulásuk nem okoz
feszültséget.

Az úszófejes hőcserélő fűtőteste egy nagy
átmérőjű csőkötegfalból, egy kis átmérőjű
csőkötegfalból, azokat összekötő fűtőcsö-
vekből és terelőlemezekből áll.

A nagy átmérőjű csőkötegfal a csőköte-
ges fűtőtestnek a hőcserélőházhoz való rög-
zítésére is szolgál. A hőcserélő szerelésekor
a kis átmérőjű csőkötegfal lehetővé teszi
annak átvezetését a hőcserélőházon, bizto-
sítva, hogy a csőköteges fűtőtest jól kitöltse
a hőcserélőházat.

A terelőlemezek az olaj áramlási irányát
határozzák meg a fűtőcsövek külső részén,
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