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ANOTACE 

Bc. FOJTÁŠKOVÁ, J. Extrakce surového kaprolaktamu. 

  

Hlavním cílem této diplomové práce je ověření možnosti využití směsných 

rozpouštědel v rafinačním procesu extrakce při výrobě kaprolaktamu a provést návrhový 

výpočet extrakční kolony pro tato rozpouštědla. V teoretické části jsou shrnuty obecné 

informace o kaprolaktamu, trichloretylenu, a dále jsou kapitoly věnované popisu extrakce, 

extrakčním kolonám, ale také analytickým metodám, které byly při práci použity. 

Experimentální část je věnována stanovování fázových rovnovah za pomocí analytických 

metod, jakými jsou refraktometrie, plynová chromatografie, a Karl-Fischerova titrace. 

Ve výpočtové části je přehledně shrnut návrhový výpočet extrakční kolony. 

  

Klíčová slova: Směsná rozpouštědla, trichloretylen, kaprolaktam, extrakční kolona, 

extrakce, fázové rovnováhy. 

 

ANNOTATION  

Bc. FOJTÁŠKOVÁ, J. Extraction of crude caprolactam 

 

The main aim of this diploma thesis is to verify the possibility of using mixed 

solvents in the refining process of extraction in the production of caprolactam and to make 

a design calculation of the extraction column for these solvents. The theoretical part 

summarizes the general information about caprolactam, trichlorethylene, and the chapters 

on the description of extraction, extraction columns, as well as the analytical methods used 

at work. The experimental part is devoted to determination of phase equilibrium using 

analytical methods such as refractometry, gas chromatography, and Karl - Fischer titration. 

The computational part summarizes the design calculation of the extraction column. 

 

Keywords: Mixed solvents, trichlorethylene, caprolactam, extraction column, liquid-liquid 

extraction, phase equilibrium.  
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Úvod  

Kaprolaktam je surovinou pro výrobu polyamidu 6, který se dále používá v textilním 

nebo plastikářském průmyslu k výrobě polyamidového textilu, technických vláken a plastů. 

Jednou z operací během výrobního procesu kaprolaktamu je rafinace surového kaprolaktamu 

dvoustupňovou extrakcí, neboť při jeho výrobě oximací cyklohexanonu s následným 

Beckamnnovým přesmykem vzniká mnoho vedlejších produktů jako je anilin, azepín, 

6 - aminokapronová kyselina, oktahydrofenazín, atd. A právě tyto nečistoty či další 

meziprodukty reakcí je nutné ze surového kaprolaktamu rafinovat.  V prvním extrakčním 

stupni je kaprolaktam extrahován do trichloretylenu a část nečistot (polární látky) odchází 

v rafinátu v podobě odpadní vody. Ve druhém stupni se kaprolaktam extrahuje zpět do vody 

a zbytek nečistot (nepolární láky) zůstává v organické fázi. V současné době je trichloretylen 

klasifikován jako karcinogenní (kategorie 1B) v souladu s nařízením (ES) 

1272/2008 a z tohoto důvodu je nutné hledat různé alternativy řešení k procesu rafinace 

surového kaprolaktamu. Substituce trichloretylenu jiným vhodným rozpouštědlem v prvním 

stupni extrakce je jedním z možných řešení, a právě tím se zabývá tato diplomová práce. 

Cílem této práce je navrhnout vhodné organické rozpouštědlo či směs organických 

rozpouštědel, které by mohlo být využito jako extrakční činidlo náhradou za již zavedený 

trichloretylen. Na základě literární rešerše byl vybrán soubor směsných rozpouštědel. V rámci 

laboratorních experimentů extrakce surového kaprolaktamu byly pro trichloretylen a směsná 

rozpouštědla stanoveny fázové rovnováhy. Kromě laboratorních experimentů byly provedeny 

také návrhové výpočty extrakční kolony pro jednotlivá rozpouštědla, aby se posoudila 

možnost využití stávajícího zařízení ve společnosti Spolana Neratovice, a.s.  
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1 Teoretická část 

1.1 Kaprolaktam 

1.1.1 Obecné vlastnosti a použití 

Kaprolaktam je organická sloučenina se sumárním vzorcem (CH2)5C(O)NH, která je 

známá již od 19. století. Gabriel a Maas syntetizovali poprvé kaprolaktam v roce 1899 

cyklizací  -aminokapronové kyseliny. Jedná se o bílou krystalickou látku, hygroskopickou 

s charakteristickým zápachem, která je dobře rozpustná ve vodě i ve většině organických 

rozpouštědel, díky čemuž je také snadno biologicky odbouratelná.  Chemicky se jedná 

o cyklický amid kyseliny kapronové (hexanové) patřící mezi laktamy. Může být podroben 

oxidaci, hydrolýze, N-alkylaci, halogenaci, nitraci apod. [1]. Základní vlastnosti kaprolaktamu 

jsou uvedeny v tab. 1.  

 

Tab. 1: Základní vlastnosti kaprolaktamu [2] 

Strukturní vzorec 

 

Molární hmotnost / g.mol-1 113,2 

Teplota tání / K 342,4 

Teplota varu / K (při 101,3 kPa) 541,7 

Bod vzplanutí / K 648,0 

 

Nejdůležitější průmyslově využívanou vlastností kaprolaktamu je jeho možná 

polymerace, díky čemuž IG Farben v roce 1938 začal produkovat první vláknitý polymer. 

Kaprolaktam je prekurzorem pro výrobu polykaprolaktamu (nazývaného též Nylon 6), široce 

používaného syntetického polymeru (polyamidu), který se dále používá v textilním nebo 

plastikářském průmyslu.  Polyamidová vlákna mají velmi široké použití při výrobě silonu, 

nylonu či perlonu [3], jak lze vidět na obr. 1. 
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Obr. 1: Vlevo silon, uprostřed nylon, vpravo perlon [5] [6] [7] 

 

Výrobky z těchto plastických hmot se pro svou pružnost uplatňují zejména při výrobě 

sportovního oblečení, ale i dalších sportovních potřeb, např. pro vodní a zimní sporty 

či vysokohorskou turistiku a horolezectví.  V nepatrné míře slouží jako výchozí surovina pro 

další výrobky jako např. lysin, hexametylendiamin, kardiazol, amidap apod. V současné době 

je kaprolaktam jedním z nejpoužívanějších chemických meziproduktů. Mezi hlavní 

producenty patří Allied Signal, BASF, Bayer, DSM, Leuna Werke, Mitsubishi, Montedison 

a Ube Industries a v České republice je to Spolana – Neratovice a.s. [4]. 

 

1.1.2 Popis technologie výroby kaprolaktamu 

Výroba kaprolaktamu je prováděna klasickou technologií, vycházející 

z cyklohexanonu a hydroxylaminsulfátu, který se připravuje Raschigovou technologií. 

Cyklohexanon nejdříve vytvoří s hydroxylaminsulfátem cyklohexanon-oxim, který 

v prostředí olea přesmykuje na kaprolaktam. Ten se izoluje z reakční směsi neutralizací 

čpavkovou vodou. Surový produkt se čistí extrakcí a rektifikací.  

Z výroby vystupuje produkt v tavené formě pro expedici v železničních 

a automobilních cisternách či v přepravních kontejnerech, nebo také lze libovolný podíl 

výroby kaprolaktamu realizovat v pevné formě jako šupinky (tzv. granulát), který je 

skladován a expedován v pytlích na paletách.   

Celý technologický proces výroby kaprolaktamu lze rozdělit na tyto dílčí stupně: 

 

A: Oximace cyklohexanonu 

Cyklohexanon-oxim se vyrábí jako meziprodukt přímou reakcí cyklohexanonu 

s hydroxylaminsulfátem v kaskádě míchaných reaktorů. Vznikající kyselina sírová 

se neutralizuje kapalným a plynným čpavkem. Reakce je vyobrazena chemickou rovnicí (I). 
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 (I) 

 

B: Beckmannův přesmyk cyklohexanon-oximu 

Příprava surového kaprolaktamu probíhá Beckmannovým přesmykem v kyselém 

bezvodém prostředí, dle rovnice (II). Samotný přesmyk je velmi rychlý, jde o vysoce 

exotermní reakci. Pro co nejúplnější přesmyk je nutné použít co nejkoncentrovanější kyselinu 

sírovou. V přebytku kyseliny sírové se zvyšuje rychlost přesmyku. 

 

 

 (II) 

 

C: Neutralizace kyseliny laktam - sírové 

Z roztoku v kyselině sírové se kaprolaktam izoluje tzv. vysolením, tzn. neutralizací 

kyseliny čpavkovou vodou. Touto operací vznikne ternární systém voda - kaprolaktam - síran 

amonný, přičemž se rozdělí na 2 fáze: zhruba 70 hm. % roztok kaprolaktamu ve vodě, 

a 40 hm. % roztok síranu amonného ve vodě s příměsí okolo 1 hm. % kaprolaktamu. 

Laktamová vrstva se dále zpracovává rafinací, síranová vrstva se po extrakci trichloretylenem 

(odstranění zbytkového kaprolaktamu) spojuje se síranem amonným z oximace. 

 

D: Extrakce 

Extrakce se provádí ve 2. stupních. V prvním stupni se kaprolaktam extrahuje do 

trichloretylenu a ve druhém z trichloretylenového extraktu zpět do demineralizované vody. 

Tím se oddělí většina polárních a nepolárních nečistot a stržený síran amonný. Trichloretylen 

se regeneruje destilací a vrací se zpět do extrakce. 
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Výsledný vodný roztok kaprolaktamu se poté zahušťuje v několika stupních na 

odparkách. 

 

E: Rektifikace 

Zahuštěný kaprolaktam se nastřikuje na šestistupňovou rektifikaci, která probíhá 

s teplotou okolo 120 °C a za sníženého tlaku, kde se kaprolaktam dosušuje, zbavuje níže 

a výše vroucích nečistot. Finální produkt se odtahuje z posledních dvou stupňů.  

 

F: Finalizace výrobku 

Finální produkt odtahovaný z rektifikace, tj. tavenina kaprolaktamu, je skladován 

v expedičních zásobnících, ze kterých je čerpán do cisteren nebo na granulaci, kde je po 

krystalizaci balen na automatické balící a paletizační lince do pytlů a kaprolaktam je tak 

připraven pro přepravu k zákazníkům. Celé schéma je znázorněno na obr. 2. 
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Obr. 2: Blokové schéma výroby kaprolaktamu (KL) 

 

1.2 Trichloretylen jako extrakční rozpouštědlo 

Pro výběr vhodného rozpouštědla pro proces extrakce (systém kapalina-kapalina) je 

nutné vzít v úvahu několik faktorů. Rozpouštědlo musí mít vysokou selektivitu vůči 

extrahované látce (pro dobrou separaci extrahované látky z původní kapaliny) a také vysokou 
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kapacitu, aby se snížilo množství potřebného rozpouštědla. Kromě toho musí být 

rozpouštědlo chemicky stabilní, mít nízkou toxicitu, mělo by být nekorozivní, levné a snadno 

regenerovatelné.  Ztráta rozpouštědla v rafinátové fázi by měla být rovněž minimální [8]. 

Rozpouštědla, která jsou podle literatury vhodná pro extrakci surového kaprolaktamu, patří 

zejména do skupin aromatických uhlovodíků a jejich derivátů, alkoholů, etherů a samozřejmě 

chlorovaných uhlovodíků. Konkrétním takovým rozpouštědlem používaným u nás společností 

Spolana-Neratovice a.s. je právě trichloretylen, který patří mezi chlorované uhlovodíky. 

Mezi další extrakční rozpouštědla používaná ve světovém měřítku patří také benzen, xylen, 

toluen, nitrobenzen, tetrachlormetan, tetrachloretan, dichloreten [9]. 

 

1.2.1 Obecné vlastnosti a použití trichloretylenu 

Trichloretylen je bezbarvá kapalina, která se vyznačuje nasládlým zápachem, díky 

čemuž může připomínat chloroform. Dobře se rozpouští v organických rozpouštědlech jako je 

ether, chloroform či aceton, ale je téměř nemísitelný s vodou. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o látku těkavou, zařazujeme trichloretylen do skupiny VOC – těkavých organických látek 

[10]. V tab. 2 lze vidět obecné vlastnosti trichloretylenu.  

Tab. 2: Základní charakteristika trichloretylenu [11] 

Rozpustnost ve vodě / g.l-1 (při 25 °C) 1,1 

Tenze par / Pa (při 0 °C) 7706 

Teplota tání / °C -86 

Teplota varu / °C (při 101,3 k Pa) 87 

Bod vzplanutí / °C 32 

Samozápalná teplota / °C 410 

 

V průmyslovém měřítku se využívá více než 50 let. V minulosti se využíval v celé 

řadě odvětví, například jako vykuřovací pesticid pro obilí, anestetikum v medicíně, extrakční 

činidlo pro rostlinné oleje (kokosový, palmový), nebo také pro kávovou dekofeinaci či pro 

přípravu výtažků z chmele a rozličných druhů koření. Trichloretylen se také užíval 

k odstranění posledních zbytků vody při výrobě stoprocentního etanolu. Tato využití 

v potravinářském průmyslu byla kvůli podezření pro jeho škodlivost na zdraví člověka 

zakázána již v sedmdesátých letech dvacátého století. Vzhledem k tomu, že je trichloretylen 

velmi dobré rozpouštědlo, které je stabilní a nekorozivní, byl během své historie nejvíce 

využíván právě jako extrakční činidlo pro organické materiály a pro syntézy v chemickém 



8 
 

průmyslu, např. jako surovina pro výrobu hydrochlorofluorouhlovodíků, tedy měkkých freonů 

[11]. 

 

1.2.2 Environmentální aspekty užívání trichloretylenu 

Trichloretylen je látka, která může ohrožovat životní prostředí. Vzhledem k obavám 

z jeho toxicity je užívání trichloretylenu v potravinářském a farmaceutickém průmyslu 

již od 70. let minulého století zakázáno ve velké části světa. V naprosté většině případů se 

vyskytuje pouze ve velmi nízkých koncentracích, tak aby nepředstavoval závažnější ohrožení. 

Nicméně při jeho únicích (v případě havárie), a tím způsobených zvýšených 

koncentracích, může dojít k vážnějšímu ohrožení života vodních organismů a narušení 

citlivých rovnovah celých ekosystémů. Zatím však nebylo prokázáno, že by se trichloretylen 

významným způsobem biokoncentroval v rostlinách či živočiších. Pokud se dostane 

do povrchových vod, velice rychle (v závislosti na teplotě) se odpaří, proto se převážná část 

trichloretylenu v životním prostředí nachází ve formě par v ovzduší. V ovzduší může 

trichloretylen reagovat s dalšími přítomnými látkami, díky čemuž může přispívat k tvorbě 

nebezpečného přízemního ozonu (fotochemický smog). Ten v nemalé míře ohrožuje zdraví 

obyvatelstva, zemědělské plodiny a v některých případech i stavební materiály [13]. 

Malé množství trichloretylenu ve vzduchu může způsobit bolest hlavy, ztrátu stability 

a třes, větší množství způsobuje závratě a ospalost a může způsobit až bezvědomí. Nadměrné 

působení vyvolává dráždění pokožky, očí a může nevratně poškozovat mozek (účinky 

na centrální nervový systém), srdce, ledviny a játra. Jde o látku, která je považována 

za pravděpodobně karcinogenní, podle klasifikace Mezinárodní agentury pro výzkum 

rakoviny řazenou do skupiny 1B (pravděpodobný lidský karcinogen). V případě většího 

požitého množství může následovat smrt [14]. 

 

1.2.3 Možné náhrady trichloretylenu jako extrakčního rozpouštědla 

Surový kaprolaktam obsahuje zhruba 70 % kaprolaktamu, okolo 1 % síranu amonného 

a vodu (vše hmotnostní procenta). Z vodného roztoku se kaprolaktam extrahuje organickým 

rozpouštědlem. 

Jako nejčastěji využívané rozpouštědlo při výrobě kaprolaktamu se využívá benzen 

i přes jeho toxické vlastnosti. Toluen a TRIE jsou považovány za vhodnou a levnou 

alternativu za benzen. V posledních letech byla testovaná nemalá řada rozpouštědel s nižší 

toxicitou a nižším dopadem na zdraví a životní prostředí jakými jsou např. ethery, estery, 
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alkoholy a ketony. Z nichž se dává přednost především směsným rozpouštědlům, která jsou 

tvořeny směsí alkoholu a alkanu v určitém poměru [15, 16]. 

Mezi vhodná rozpouštědla byla vybrána tato: 1 - oktanol, n-heptan, 1 - heptanol, 

cyklohexan. Na obr. 3. lze vidět jednotlivé porovnání extrakčních rozpouštědel na základě 

rozdělovacího koeficientu kaprolaktamu v organické a vodné fázi [17].  

 

 

Obr. 3: Hmotnostní zlomky kaprolaktamu v organické fázi v závislosti na obsahu 

kaprolaktamu ve vodné fázi při teplotě 293 K pro: od shora chloroform, 1-heptanol, 

dichloretan, trichloretylen, benzen, nitrobenzen, tetrachlormetan [1] 

1.3 Rafinace surového kaprolaktamu 

Rafinace surového kaprolaktamu se ve Spolaně-Neratovice a.s. provádí ve dvou 

separačních uzlech: 

 Dvoustupňová extrakce (trichloretylenem a vodou). 

 Šestistupňová rektifikace v systému vakuových odparek a náplňové kolony. 

Zjednodušené blokové schéma viz  Obr. 4. 

 

WKL, org. 

WKL, vod. 
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Obr. 4: Zjednodušené blokové schéma rafinace surového kaprolaktamu spolu s orientačními 

koncentracemi v jednotlivých proudech  

1.3.1 Popis technologie extrakce kaprolaktamu 

Extrakce kaprolaktamu (dále jen KL) se provádí ve dvou stupních. Tato extrakce je 

prováděna v extraktorech se sítovými patry. Aktivní část kolony měří 8 m a její průměr je 

0,7 m. V I. stupni se KL extrahuje do trichloretylenu (dále jen TRIE). Surový KL se 

nastřikuje ze zásobníků čerpadly do paty extraktoru.  TRIE se nastřikuje ze zásobníku pomocí 

čerpadla do hlavy extraktoru. Díky rozdílným hustotám mezi extrakčním rozpouštědlem 

(TRIE) a KL dochází k tomu, že KL kvůli nižší hustotě stoupá vzhůru a TRIE s vyšší 

hustotou klesá dolů. Na patrech se zabudovanými síty dochází k dispergaci surového KL 

a k tvorbě velké mezifázové plochy. Trichloretylen během tohoto procesu extrahuje KL 

a z hlavy extrakční kolony přepadá rafinát do děličky, kde se odděluje stržený TRIE. Rafinát, 

který obsahuje rozpuštěný TRIE je z děličky nasáván do stripovací jednotky, ten následně 

přepadá do čistírny odpadních vod. Z paty extrakční kolony se řízeně odtahuje 

trichloretylenový extrakt přes předehřívač na II. stupeň extrakce.  

V II. stupni extrakce se ve vibračních extraktorech extrahuje KL z TRIE 

do demineralizované vody, která je přiváděna do paty extraktoru. Přes hlavu kolony přepadá 

zhruba 35 hm. % vodný roztok KL do děličky, kde se odděluje stržený TRIE na základě 

rozdílných hustot. Vodný extrakt se dále nastřikuje na zahušťování. Zpětný TRIE, který 

obsahuje 0,02 - 0,1 hm. % KL se řízeně odtahuje z paty kolony do děličky, kde se odděluje od 

stržené demivody [18]. Celé zjednodušené schéma procesu extrakce je vidět na obr. 5. 
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Obr. 5: Schéma extrakčního procesu podle patentu z roku 1991 [18] 

1.4 Extrakce 

 

Extrakce je jednou ze základních separačních technologií v průmyslu. Ačkoliv první 

průmyslový extrakční proces byl zaveden již začátkem 20. století Edeleanem, vývoj extrakce 

jako průmyslového procesu začíná zejména v druhé polovině minulého století, 

a to v souvislosti s rozvojem palivářského, petrochemického, farmaceutického a jaderného 

průmyslu. 

Extrakcí je možno ekonomicky dělit směsi, které jsou jinými pochody nedělitelné, 

nebo jejichž dělení by bylo velmi nákladné (např. destilací). Je vhodná pro dělení směsi 

kapalin s velmi blízkými body varu, pro dělení azeotropických směsí, izomerů, ale také pro 

získávání látek ze zředěných roztoků či izolování čistých a citlivých látek. Nejrozšířenější 

aplikací procesu extrakce je dnes získávání aromátů, rafinace minerálních olejů, procesy 

mokré metalurgie a zejména izolace izotopů. Uplatňuje se i při výrobě antibiotik a získávání 

vysoce čistých látek pro farmacii, při čištění fenolových odpadních vod a při získávání čistých 

monomerů pro polymerace a polykondenzace.  

Na rozdíl od destilace, krystalizace a sublimace je extrakce velice vhodná pro izolaci 

tepelně nestálých látek, protože se může provádět i za laboratorní teploty nebo za chladu. 

Aplikuje se např. k odstranění toxických kovů nebo kyseliny z odpadních vod nebo pro 

výrobu aromatických sloučenin ze směsí uhlovodíků. Ve srovnání s destilací, extrakční 

metody mají tu nevýhodu, že se do systému zavádí nová složka. To vede k tvorbě dalších 

následných nečistot, jelikož úplná nemísitelnost složek je pouze teoretická [19]. 
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Rozdělení extrakcí dle literatury [1]:  

a) Podle zúčastněných frakcí 

1. Plyn – kapalina  

2. Kapalina – kapalina  

3. Tuhá fáze – kapalina  

b) Podle způsobu provedení 

1. Jednostupňová  

2. Vícestupňová 

3. Kontinuální. 

 

1.4.1 Extrakce z kapaliny do kapaliny 

Při kapalinové extrakci uvádíme do styku dvě navzájem omezeně mísitelné kapalné 

fáze a mezi těmito fázemi dochází k přechodu jedné nebo více složek. Soustředíme se na 

třísložkové směsi, kdy extrahovaná složka A přechází mezi omezeně mísitelnými 

rozpouštědly B (přidaným rozpouštědlem) a C (původním rozpouštědlem) [20]. 

V praxi bývá jedním rozpouštědlem voda (nebo vodný roztok), zatímco druhé 

rozpouštědlo je organické, s vodou nemísitelné. V prvním kroku se rozpouštědlo smísí 

s nástřikem a za pomocí třepacího zařízení, či míchadel dojde k vytvoření velké mezifázové 

plochy, která umožňuje, aby se dosáhlo vysoké rychlosti přenosu hmoty. Přenos hmoty se 

zastaví, když se dosáhne termodynamické rovnováhy mezi fázemi. Rovnováha je 

charakterizována dosažením stejné teploty, tlaku a chemických potenciálů v obou fázích [21]. 

Pro umožnění optimálního extrakčního procesu je důležité dobré promíchání mezi 

rozpouštědlem a dávkovanou surovinou, tak aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu mezi 

oběma fázemi a dostatečný čas pro usazení a oddělení obou fází. S ohledem na tento proces, 

může být stanovena řada požadavků na vhodné rozpouštědlo C [22]: 

- Vysoká kapacita pro složku B. 

- Vysoká selektivita pro složku B. 

- Nízká rozpustnost pro složku A. 

- Jednoduchá separace mezi B a C. 

- Značný rozdíl v hustotě ve srovnání se složkou A. 

- Nízké mezifázové napětí. 

- Nízká viskozita. 

- Chemická a tepelná stabilita. 

- Netoxické. 
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- Žádná nebo nízká hydroskopičnost. 

- Nízké náklady. 

 
Obr. 6: Obecné bilanční schéma extrakce 

Při styku suroviny (F) s extrakčním činidlem (S) přestupuje složka A přes fázové 

rozhraní. Výsledkem kontaktu je vznik 2 fází (extraktu a rafinátu), ve kterých je poměrné 

zastoupení A jiné než v surovině a extrakčním činidle, viz obr. 6. Oddělení extraktu 

od rafinátu se uskutečňuje na základě různých hustot. Extrahovaná složka A se z extraktu 

odděluje nejčastěji destilací. Rafinát, pokud obsahuje větší množství extrakčního činidla B, 

se destiluje, aby se snížily ztráty B.  

Rafinát: obsahuje zbytek nevyextrahované složky A, a původní rozpouštědlo C, pokud 

jsou B a C omezeně mísitelné, obsahuje i B. 

Extrakt: fáze s obsahem extrahované složky A a činidla B, pokud B a C jsou omezeně 

mísitelné, obsahuje i malé množství C. 

Selektivita extrakce závisí na stupni vzájemné nerozpustnosti B a C [23]. 

 

1.4.2 Fázový diagram třísložkové soustavy  

Fázový diagram je graf, z něhož lze určit v jaké fázi nebo v jakých fázích se systém 

nachází za dané teploty, tlaku a celkového složení soustavy.  

Pro rovnováhu v třísložkové soustavě má Gibbsův fázový zákon tvar v = 5 – f. 

Za rovnováhy je možná existence až pěti fází vedle sebe (v – počet stupňů volnosti, 
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f - počet fází). Grafické znázornění rovnovah v těchto soustavách je daleko méně názorné než 

u soustav binárních. Je-li přítomna jediná fáze je počet stupňů volnosti v = 4. Na znázornění 

takových soustav by bylo nutné použít čytřrozměrné diagramy. Prakticky se používá 

diagramů plošných, které platí pro konstantní hodnoty dvou proměnných, obvykle 

pro konstantní teplotu a tlak. Za konstantní teploty a tlaku je u třísložkové jednofázové 

soustavy stupeň volnosti roven dvěma. Stupně volnosti v tomto případě představují molární 

(popř. hmotnostní) zlomky dvou složek. Molární zlomek třetí složky je dán hodnotami 

prvních dvou [24]. Fázový diagram třísložkové soustavy slouží k vymezení homogenních 

a heterogenních oblastí v závislosti na složení směsi při konstantní teplotě a tlaku. Složení 

v těchto soustavách za konstantního tlaku a teploty se znázorňuje pomocí Gibbsova 

koncentračního trojúhelníku, viz obr. 7. 

 

 

Obr. 7: Gibbsův koncentrační trojúhelník pravoúhlý a rovnostranný [23] 

Pro sestavení těchto diagramů lze uvést tato pravidla [25]:  

- Na strany rovnostranného trojúhelníku se nanášejí molární nebo hmotnostní zlomky 

tak, že jejich hodnoty vzrůstají směrem k vrcholům (A, B, C). Vrcholy 

trojúhelníkového diagramu proto představují čisté složky.  

- Strany představují binární směsi složek. 

-  Bod uvnitř představuje směs tří složek, viz obr. 8. 
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Obr. 8: Gibbsův koncentrační rovnostranný trojúhelník se zakreslenou binodální křivkou 

a rovnovážnými konodami [23] 

Křivka rozpustnosti (binodální křivka) – vymezuje v diagramu dvoufázovou oblast. 

Body odpovídající rovnovážným koncentracím leží na opačných větvích binodální křivky. 

Spojnice těchto bodů = konoda [26]. 

1.5 Extrakční kolony 

V průběhu minulého století se extrakční zařízení značně vyvíjelo a v současných 

komerčních procesech se využívá nejméně 25 různých typů extraktorů. Existují dva hlavní 

důvody pro diverzifikaci a to, že zařízení musí vyhovovat jednotlivé charakteristice každého 

procesu, a že mnoho extraktorů je vyvinuto pro konkrétní proces a konkrétní společnost.  

Při výběru extraktoru by měla být vzata v potaz tyto následující kritéria: 

- Stabilita a doba zdržení. 

- Usazovací vlastnosti systému rozpouštědel. 

- Počet požadovaných stupňů. 

- Kapitálové náklady a údržba. 

- Dispoziční prostor a stavební výška. 

Předběžný výběr extraktoru pro proces je založen především na zvážení vlastností 

systému a počtu stupňů potřebných pro extrakci [27]. 

Extrakční kolony jsou vždy protiproudé – lehká fáze je nastřikována zdola. Těžká fáze 

shora zpravidla sprchovými rozstřikovači. Tím je zajištěn velký mezifázový povrch nezbytný 

pro intenzivní výměnu hmoty difúzí mezi fázemi.  
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Rozdělení kolonových extraktorů [1]: 

1) S přívodem energie (míchané) → vyšší účinnost 

a) Scheibel 

b) Kolona s rotujícími disky 

c) Pulsační 

2) Bez přívodu energie 

a) Náplňové  

b) Sprchové 

c) Se sítovými patry  

1.5.1 Extraktor typu Scheibel  

Dispergace kapaliny je zajištěna lopatkovými míchadly na společné hřídeli. 

Uklidňovací oblast je tvořena vrstvou kovové síťky, kde dochází k dělení fází. Síťky zároveň 

slouží k potlačení axiálního promíchávání fází a k narušení protiproudého režimu a ke 

zlepšení koalescence. Někdy mohou být síťky nahrazeny horizontálními přepážkami [1]. 

Extraktor je vidět na obr. 9. 

 

Obr. 9: Extraktor typu Scheibel [28] 

1.5.2 Kolona s rotujícími disky  

Míchání zajišťují disky umístěné na rotující hřídeli. V poloviční vzdálenosti mezi 

rotujícími disky jsou umístěny nepohyblivé disky, viz obr. 10. Používají se pro velké průtoky 

fází např. v petrochemickém průmyslu, kde průměr kolon je do tří metrů a výška dosahuje až 

12 m. Hodí se pro nestálé extrahované složky (nízká doba kontaktu). Rotačním pohybem 

disku se vytváří intenzivní turbulence, která zvyšuje hodnotu koeficientu přestupu hmoty [1]. 
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Obr. 10: Kolona s rotujícími disky [28] 

1.5.3 Pulsační kolona  

Energie je dodávána pomocí pulsující kapaliny. Pulsy kapaliny jsou vytvářeny 

ve spodní části kolony speciálními pístovými čerpadly. Uvnitř kolony jsou sítová patra, 

kapalina se pak po průchodu patrem rozptyluje na kapky, které stoupají vzhůru, koaleskují 

a pod dalším patrem vytváří souvislou vrstvu. Pro fáze s malým rozdílem hustot jsou v koloně 

nízké rychlosti (pomalý přenos hmoty) a velké doby zdržení [1]. Kolona je znázorněna níže, 

viz obr. 11. 

 
Obr. 11: Pulsační kolona [28] 
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1.5.4 Vibrační extraktor sítovými patry 

Sítová patra jsou upevněna na společné hřídeli, která vibruje v axiálním směru, 

viz obr. 12. Tím se zintenzivňuje tvorba a rychlost pohybu kapek a transport hmoty jejich 

povrchem v okolí vibrujících pater. Ve větší vzdálenosti od vibrujících pater dochází ke 

koalescenci kapek. Nehybné vodorovné přepážky u stěny brání podélnému míchání a tím 

narušování protiproudého režimu [1]. Frekvence oscilací pater bývá v praxi okolo 60-120 

min-1. 

 

Obr. 12: Extraktor s vibrujícími sítovými patry [28] 

1.6 Analytické metody  

1.6.1 Refraktometrie 

Základem refraktometrie je měření indexu lomu látek. Průchod světla rozhraním dvou 

prostředí o indexech lomu n1 a n2 se řídí Snellovým zákonem: 

 
𝑠𝑖𝑛 ∝

𝑠𝑖𝑛𝛽
=

𝑛2

𝑛1
 (1) 

Kde ∝ je úhel dopadu (úhel, který svírá dopadající paprsek s kolmicí dopadu) a 𝛽 je 

úhel lomu (úhel, který svírá lomená paprsek s kolmicí dopadu) [29]. 

Protože hodnota relativního indexu lomu vzduchu se rovná 1, můžeme použít vztah: 

 
𝑠𝑖𝑛 ∝

𝑠𝑖𝑛𝛽
= 𝑛 (2) 

Index lomu se měří pomocí refraktometru. Jestliže paprsek dopadá na rozhraní obou 

prostředí pod úhlem 90°, láme se ve druhém prostředí pod úhlem, který je označován jako 

mezní neboli maximální úhel lomu γ. Při nastavení do polohy odpovídající meznímu úhlu se 

v dalekohledu objeví rozhraní mezi světlem a stínem, které nastavíme do průsečíku obou 
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vláken nitkového kříže. Z polohy dalekohledu při tomto nastavení je možno odečíst hodnotu 

mezního úhlu a pomocí něho zjistit index lomu, stupnice je kalibrována již přímo v těchto 

hodnotách. Velikost indexu lomu závisí v daném prostředí na vlnové délce záření. Index lomu 

se využívá v kvalitativní a kvantitativní analýze látek, jejich binárních směsí a roztoků a ke 

stanovení čistoty látek. Metodou kalibrační křivky pak lze stanovit koncentraci látky 

u neznámých vzorků [30]. 

 

1.6.2 Plynová chromatografie 

Plynová chromatografie je metoda určená k dělení a stanovení plynů, kapalin i látek 

pevných s bodem varu do cca 400 °C. Metoda je založena na rozdělování složek mezi dvě 

fáze, fázi pohyblivou – mobilní a fázi nepohyblivou – stacionární.  

V plynové chromatografii je mobilní fází inertní plyn (dusík, helium). Stacionární fáze 

je umístěna v chromatografické koloně. Stacionární fáze u náplňových kolon může být pevná 

látka (aktivní uhlí, silikagel, oxid hlinitý, polymerní sorbenty apod.) nebo vysoko vroucí 

kapalina zakotvená na pevném nosiči. U kapilárních kolon je stacionární fáze nanesena 

v tenké vrstvě přímo na upravenou vnitřní stěnu křemenné kapiláry [31].  

Princip separace látek plynovou chromatografií je následující. Kolonou se stacionární 

fází prochází stále nosný plyn. Vzorek se vpravuje prostřednictvím předem vyhřáté nástřikové 

komory (injektoru) do chromatografické kolony. Vzorek se může dávkovat buď přímo jako 

plynný vzorek, častěji však jako rozpuštěný v organickém rozpouštědle (metanolu). Okamžitě 

po nástřiku se vzorek odpaří a ve formě par je unášen nosným plynem do kolony. Teplota 

dávkovacího zařízení by měla být o několik stupňů vyšší, než je teplota varu nevýše vroucí 

složky roztoku, aby nedocházelo k nežádoucí kondenzaci a pozvolnému vypařování. Složky 

ze vzorku se sorbují na začátku kolony ve stacionární fázi a pak desorbují čerstvým nosným 

plynem. Nosný plyn unáší složky vzorku postupně ke konci kolony a dělící proces se neustále 

opakuje. Každá složka ze vzorku postupuje kolonou svou vlastní rychlostí závislou na 

distribuční konstantě složky:  

 𝐾𝐷 =
𝑐𝑠

𝑐𝑚
 (3) 

kde cs a cm jsou rovnovážné koncentrace složky ve stacionární a v mobilní fázi. Látky 

postupně vycházejí z kolony v pořadí rostoucích hodnot distribučních konstant a vstupují do 

detektoru. Ten by měl být dostatečně citlivý pro dané látky a necitlivý na změny průtoku 

nosného plynu. Detektor indikuje okamžitou koncentraci separovaných látek v nosném plynu. 

Signál detektoru je vhodně upraven a plynule se registruje. Výsledný grafický záznam 
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závislosti signálu detektoru na čase se nazývá chromatogram. Dojde-li na chromatografické 

koloně k rozdělení – separaci všech n-složek analyzovaného vzorku, obsahuje chromatogram 

n-elučních křivek – píků těchto složek, proto se popsaná metoda nazývá eluční. Podle polohy 

píku lze vyslovit předpoklad o identitě látky. Plocha píku je úměrná množství látky ve vzorku, 

přesná hodnota koncentrace lze stanovit pomocí metody kalibrační křivky [32]. 

1.6.3 Titrační stanovení obsahu vody metodou Karl-Fischer 

Obsah vody se často stanovuje v různých fázích výrobních procesů, od surového 

materiálu až po finální výrobek. Závisí na něm kvalita produktu (rozpouštědla, ropné 

produkty, potraviny, léčiva atd.). Například ve farmaceutickém průmyslu je nezbytné znát 

množství vody obsažené v ingrediencích léků ke správnému stanovení jejich složení, 

životnosti, stability a účinnosti.  

Technikou nejběžněji používanou pro tyto analýzy díky své rychlosti, přesnosti 

a snadnému provedení je titrace podle Karl-Fischera. Je založena na principu jodometrického 

stanovení vody v roztoku báze (RN-pyridin, imidazolium, atd.), metanolu s oxidem siřičitým 

a dalšími rozpouštědly případně aditivy podle rovnice (III): 

 

H2O + I2 + SO2 + CH3OH + 3RN → (RNH)SO4CH3 + 2(RNH)I 

 

 (III) 

Voda reaguje s jódem a dalšími složkami roztoku stechiometricky, takže stanovení lze 

přenést na velmi přesnou coulometrickou metodu s elektrochemickou generací titračního 

činidla. Jeden mol jódu se spotřebuje na 1 mol vody a dojde k přenesení náboje 

odpovídajícímu 1 molu elektronů.  

Vlastní stanovení probíhá v míchaném roztoku, v němž je na generační platinové 

anodě amperostaticky oxidován jodid na jód, který umožňuje reakci vody s dalšími složkami 

roztoku. Bod ekvivalence se indikuje bipotenciometricky, pomocí dvou Pt elektrod 

polarizovaných střídavým proudem konstantní hodnoty. Měří se napětí mezi elektrodami, 

které při nadbytku vody v cele dosahuje řádově stovek milivolt (při polarizačním proudu 

jednotek až desítek μA) a prudce klesá při dosažení ekvivalence. Z prošlého náboje (součin 

proudu a času potřebného k dosažení ekvivalence) pak lze pomocí Faradayova zákona 

vypočítat spotřebovaný jód a následně i obsah vody ve vzorku. Stanovení vody tímto 

způsobem je absolutní (není nutná kalibrace) a výsledek se uvádí v hmotnostních jednotkách 

mg vody/ g dávkovaného roztoku [33]. 
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2 Experimentální část 

V experimentální části se budu zabývat nejprve sestrojením kalibrační křivky, 

aby bylo možné stanovit procentuální obsah kaprolaktamu a vody v surovém kaprolaktamu 

dodaného firmou Spolana a.s. Další podkapitola bude věnována jednostupňové laboratorní 

extrakci, která umožňuje stanovit fázovou rovnováhu kaprolaktam-voda-směsné rozpouštědlo, 

která je dále důležitá pro výpočet výšky extrakční kolony. V neposlední řadě se také zmíním 

o využitých analytických metodách, jako je refraktometrie, Karl-Fischerova titrace a plynová 

chromatografie, které mi poskytly přesné stanovení obsahu složek ve vodné a organické fázi 

po extrakci.  

2.1 Sestrojení kalibrační křivky a stanovení procentuálního obsahu 

kaprolaktamu a vody v surovém kaprolaktamu 

Byla sestrojena kalibrační křivka pro 99 hm. % Ɛ-Kaprolaktam (od firmy Acros 

Organics). Vlastní měření proběhlo tak, že se odvážilo přesně stanovené množství 

kaprolaktamu, které se rozpustilo v destilované vodě, aby se dosáhlo určité kalibrační řady o 

daných hmotnostních koncentracích. Jednotlivé roztoky o daných koncentracích byly 

proměřeny na Abbého refraktometru a byl tak zjištěn jejich index lomu. Abbého refraktometr 

se před použitím musel nejprve kalibrovat pomocí demineralizované vody při teplotě v 

laboratoři 23 °C. Poté se sestrojila kalibrační křivka (viz obr. 13) závislosti indexu lomu na 

hmotnostní koncentraci. Získané hodnoty, (viz tab. 3) se proložily regresní přímkou a získala 

se tak rovnice přímky. Následně byl opakovaně proměřen index lomu pro surový 

kaprolaktam, který byl rovněž dodaný firmou Spolana-Neratovice, z čehož se zjistila jeho 

hmotnostní koncentrace.  

Tab. 3: Data pro sestrojení kalibrační křivky 

 

 

 

 

Index lomu (n) Obsah KL (hm. %) 

1,3330 0 

1,3490 10,1657 

1,3570 19,3548 

1,3890 26,4706 

1,3900 33,3300 

1,4020 40,0000 

1,4100 45,4545 

1,4200 56,6316 

1,4320 58,8235 

1,4450 66,6666 

1,4510 71,4286 

1,4982 100 
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Obr. 13: Kalibrační křivka pro čistý 99 hm. % kaprolaktam v závislosti na indexu lomu 

Surový kaprolaktam tedy tvoří směs 70 hm. % kaprolaktamu a 28-30 hm. % vody, 

popřípadě další nečistoty, kterými mohou být jak organické látky vznikající při oximaci 

či Beckamannově přesmyku (jako jsou anilin, deriváty azepínu, 6 aminokapronová kyselina, 

apod.), ale také anorganické látky jako například síran amonný. Kalibrační křivka byla 

ověřena v intervalu 5-80 hm. % kaprolaktamu s relativní chybou 2 %. 

2.2 Jednostupňové laboratorní extrakce 

Měření rovnováhy kapalina-kapalina (LLE) pro systém kaprolaktam-voda-organické 

rozpouštědlo bylo provedeno následujícím způsobem. Vzorově je postup vysvětlen 

pro trichloretylen, měření rovnovah pro směsná rozpouštědla bylo provedeno obdobným 

způsobem. Mezi analyzovaná směsná rozpouštědla byla na základě podobného rozdělovacího 

koeficientu s TRIE vybrána: 40 hm. % 1-oktanol v cyklohexanu, 60 hm. % 1-oktanol 

v cyklohexanu, 40 hm. % 1-oktanol v n-heptanu a 40 hm. % 1-heptanol v n-heptanu.  

Organické rozpouštědlo bylo dávkováno do dělící nálevky pomocí Eppendorfovy 

pipety v objemu 2 až 20 ml, dále bylo přidáno 2 až 20 ml vodného roztoku kaprolaktamu 

(70 hm. % kaprolaktamu) a nakonec 0 až 25 ml demineralizované vody, viz tabulka 4. 
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Tab. 4: Připravené objemy jednotlivých extrakčních směsí 

Směs č. 
Objem počáteční (ml) 

TRIE  KL  voda 

1. 24 2,4 24 

2. 10 20 8 

3. 23 24 0 

4. 16 14 1 

5. 25 4 25 

6. 10 5 5 

7. 24 8 1 

8. 12 20 12 

9. 24 4 24 

10. 20 8 24 

11. 20 10 5 

12. 20 7 10 

Tento roztok byl míchán na třepacím zařízení po dobu 1 hodiny. Tato doba byla 

stanovena jako nejoptimálnější pro dosažení rovnováhy, kdy byly tyto rovnováhy 

analyzovány po uplynutí doby třepání 5, 30, 60 min. a 19 a 24 hod. Z výsledků měření 

vyplynulo, že 60minutová doba je pro ustavení rovnováhy dostatečná. Poté se dělící nálevka 

s dvoufázovou směsí upevnila na laboratorní stojan, kde docházelo k pozvolnému rozdělování 

obou fází (vodné a organické). Obě fáze byly zváženy (viz tab. 5) a následně byl analyzován 

obsah jednotlivých složek v nich. 

Tab. 5: Hmotnosti jednotlivých fází po vytřepání a rozdělení  

 
Směs č. 

celk. váha  

(g) 

m (org.) 

(g) 

m (vod.)  

(g) 

1. 61,807 35,326 26,481 

2. 43,247 16,850 26,398 

3. 59,004 45,007 13,997 

4. 38,594 29,181 9,413 

5. 65,238 36,668 28,570 

6. 24,581 15,578 9,004 

7. 44,268 39,297 4,970 

8. 49,857 19,861 29,996 

9. 62,975 35,296 27,679 

10. 61,726 30,261 31,465 

11. 44,537 32,740 11,797 

12. 46,438 31,034 15,404 
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Stanovení jednotlivých látek probíhalo následovně: 

a) Obsah kaprolaktamu ve vodné fázi byl měřen pomocí Abbého refraktometru 

(A. Krüss). Pomocí kalibrační křivky, viz kapitola 2.1, byl proveden přepočet 

indexu lomu na hmotnostní zlomky, jak ukazuje tab. 6. Jakmile byl znám 

hmotnostní zlomek obsahu kaprolaktamu ve vodné fázi, bylo možné z bilance 

dopočítat i jeho hmotnostní zlomek a hmotnost v organické fázi.  

Tab. 6: Naměřené hodnoty indexu lomu KL ve vodné fázi 

 

 

b)  Obsah alkoholů a alkanů/cykloalkanu ve vodné fázi byl analyzován na 

plynovém chromatografu (Agilent 7890 A), s plamenovým ionizačním 

detektorem (FID), výsledky měření pro trichloretylen jsou uvedeny níže 

v tabulce 7. včetně směrodatných odchylek. Pro separaci jednotlivých 

komponent byla použita chromatografická kolona HP-5 (30 m x 0,32 mm, 

tloušťka filmu 0,25 m). Pomocí těchto naměřených hodnot a s pomocí 

materiálové bilance bylo možné dopočítat množství alkoholu a alkanu 

(případně cykloalkanu) v organické fázi.  

 

  

Směs č. 
Index lomu 

KL 

Hm. zlomek 

KL 

m (KL) 

(g) 

1. 1,345 0,063 1,658 

2. 1,412 0,458 12,099 

3. 1,423 0,524 7,331 

4. 1,415 0,479 4,510 

5. 1,349 0,083 2,384 

6. 1,380 0,271 2,439 

7. 1,390 0,327 1,627 

8. 1,405 0,420 12,588 

9. 1,349 0,083 2,310 

10. 1,359 0,146 4,592 

11. 1,388 0,318 3,757 

12. 1,369 0,205 3,165 
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Tab. 7: Naměřené hmotnostní koncentrace trichloretylenu pomocí plynového chromatografu 

Směs č. 

Hm. zlomek  

TRIE 

m (TRIE)  

(g) 

1. 0,00861 ± 0,00003 0,2279 

2. 0,00804±0,00015 0,2121 

3. 0,00844±0,00013 0,1181 

4. 0,00838±0,00009 0,0788 

5. 0,00989±0,00122 0,2826 

6. 0,00855±0,00016 0,0769 

7. 0,00906±0,00008 0,0450 

8. 0,00910±0,00043 0,2730 

9. 0,00920±0,00031 0,2546 

10. 0,00980±0,00516 0,3084 

11. 0,00919±0,00013 0,1084 

12. 0,00870±0,00034 0,1340 

c) Obsah vody v organické fázi byl analyzován na Karl-Fischer titrační jednotce 

TitroLine 7500 (SI Analytic). Množství vody ve vodné fázi bylo vypočteno 

z materiálové bilance, viz tab. 8. 

Tab. 8: Naměřené hmotnostní koncentrace vody pomocí Karl-Fischerovy titrační metody 

Hm. zlomek 

Voda 

Hmotnost 

Voda 

(g) 

0,0036 ± 0,0003 0,1280 

0,0114 ± 0,0015 0,1920 

0,0299±0,0007 1,3470 

0,0226±0,0025 0,6600 

0,0072±0,0001 0,2640 

0,0107±0,0009 0,1660 

0,0121±0,0010 0,4740 

0,0175±0,0018 0,3480 

0,0082±0,0003 0,2910 

0,0171±0,0034 0,5180 

0,0121±0,0001 0,3980 

0,0082±0,0003 0,2540 
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Z kombinace naměřených koncentrací v jednotlivých fázích pomocí analytických 

metod a z materiálové bilance bylo možné sestrojit fázovou rovnováhu třísložkové směsi, 

jak ukazuje obr. 14. Data k tomuto ternárnímu diagramu jsou uvedena v tab. 9. 

Tab. 9: Složení jednotlivých fází pro vytvoření ternárního diagramu 

Vodná fáze Organická fáze 

(hm. zlomek) (hm. zlomek) 

Voda Trichloretylen Kaprolaktam Voda Trichloretylen Kaprolaktam 

0,9288 0,0086 0,0626 0,0036 0,9926 0,0038 

0,5336 0,0080 0,4583 0,0114 0,8291 0,1596 

0,4678 0,0084 0,5238 0,0299 0,7339 0,2362 

0,5125 0,0084 0,4792 0,0226 0,7787 0,1987 

0,9067 0,0099 0,0834 0,0072 0,9773 0,0155 

0,7206 0,0085 0,2709 0,0107 0,9096 0,0797 

0,8443 0,0098 0,1459 0,0171 0,9376 0,0453 

0,6723 0,0092 0,3185 0,0121 0,8760 0,1118 

0,7859 0,0087 0,2054 0,0082 0,9264 0,0655 

 

 

Obr. 14: Fázová rovnováha třísložkové směsi (kaprolaktam-voda-trichloretylen) 

Takto byly stanoveny rovnováhy i u směsných rozpouštědel, výsledky těchto 

experimentů jsou uvedeny v příloze této diplomové práce 7. 
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2.3 Analytické metody 

2.3.1 Refraktometrie – Abbého refraktometr MANEKO 

Ke stanovení obsahu kaprolaktamu ve vodné fázi jsme použili jednoduchou robustní 

metodu refraktometrickou, kde je předpoklad menší nejistoty stanovení než u složitějších 

instrumentálních metod.  

Nejprve je nutné provést kalibraci refraktometru pomocí destilované vody, která má 

tabelované hodnoty indexu lomu. Mikropipetou, či kapátkem bylo naneseno malé množství 

destilované vody mezi osvětlovaný a měřící hranol. Následně se musí k sobě oba hranoly 

přiklopit k sobě. V okuláru pak lze vidět jak světlé, tak tmavé pole, které se snažíme 

vycentrovat, viz obr. 15. 

 

Obr. 15: Rozdělení tmavé a světlé fáze v okuláru refraktometru 

V této poloze je již možné odečíst index lomu měřené kapaliny ze stupnice 

(index lomu pro vodu je 1,33). Obdobně se pak postupovalo i pro námi měřený neznámý 

vzorek. Metoda je vhodná pouze pro stanovení vodných roztoků čistého kaprolaktamu, 

v případě vyšších obsahů dalších složek ji nelze použít. Nevýhodou refraktometrického 

stanovení je to, že jej lze použít pouze na stanovení obsahu kaprolaktamu ve vodném roztoku. 

Organická rozpouštědla vykazují obdobný, ne-li stejný index lomu jako má kaprolaktam, 

proto není možné touto metodou zjistit koncentraci kaprolaktamu ve směsi s organickými 

rozpouštědly. Koncentrace kaprolaktamu v organickém rozpouštědle byla při experimentech 

dopočtena z bilance, dle stanoveného obsahu kaprolaktamu ve vodné fázi. Na obr. 16 je 

vyobrazen přístroj, který byl při analýzách indexu lomu využíván.  
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Obr. 16: Abbého refraktometr MANEKO 

2.3.2 Plynová chromatografie 

Stanovení nízkých obsahů kaprolaktamu v organických rozpouštědlech a vodných 

roztocích je možno provádět plynovou chromatografií s detekcí FID, viz obr. 17. Vzorky 

ředíme metanolem a přímo injektujeme do GC, nástřik 0,5 l. Metoda byla připravena 

pro stanovení nízkých obsahů rozpouštědel (použitých pro studium extrakčních rovnovah) 

ve vodě. V našem případě se jednalo o látky: cyklohexan, n-heptan, 1-heptanol, 1-oktanol. 

Před samotným měřením na plynovém chromatografu bylo nutné provést kalibraci přístroje 

pomocí dvou kalibračních roztoků. Tyto kalibrační roztoky byly připraveny tak, 

aby procentuální obsah sledované látky byl v rozmezí toho, co očekáváme v neznámých 

vzorcích. Kalibrační roztoky tedy byly složeny z majoritní složky rozpouštědla (metanol 

nebo 1-oktanol) a rozpuštěné látky (směsné rozpouštědlo, trichloretylen). Směsné 

rozpouštědlo, případně trichloretylen byl v kalibračním roztoku zastoupen od 2-4 %. 

Kalibrace: základní směsný standard připravíme z čistých látek do metanolu 

v koncentraci 1 hm. % každé látky. Standard připravíme vážkově: do zvážené vialky 

odpipetujeme 1 ml metanolu, uzavřeme víčkem a se septem zvážíme. Pak přidáme přes 

septum vždy 10 l jednotlivých analytů postupně, přídavek vždy zvážíme. Výsledné 

koncentrace vypočteme v hm. %. 
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Metoda  
 

Podmínky analýzy:  

Injektor: 200 °C, 10 psi, split 50 : 1 

Kolona: HP5 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm, nosný plyn Ar, 1,8 ml/min 

Pec: 80 °C prodleva 0,5 min, pak 60 °C /min na 250 °C, celkem 16,5 min  

Detektor: FID, 250 °C, H2 = 30 ml/min, AIR = 350 ml/min, Make-up = 15 ml/min 

Za těchto podmínek RT (kaprolaktam) = 14,7min, RT (1-oktanol) = 10min, RT (1-heptanol) = 

9,15 min, RT (n-heptan) = 2,91 min, RT (cyklohexan) = 2,92 min, RT (TRIE) = 3,55 min, RT 

(metanol) = 3,52. 

 

Obr. 17: Plynový chromatograf s plamenovým ionizačním detektorem FID a autosamplerem 

2.3.3 Titrační stanovení obsahu vody metodou Karl-Fischer 

Pro stanovení obsahu vody ve vzorcích je vždy využita organická fáze po vytřepání 

roztoku po extrakci, jelikož má menší obsah vody než vodná fáze, tudíž stanovení bude 

provedeno s menší chybou.  

Přístroj je zobrazen na obr. 18. Po zapnutí přístroje vyčkáme do zvukového signálu, 

než je přístroj připraven k měření. Pokud nebyla kalibrace provedena déle než jeden týden, 

je nutné kalibraci provést znova. Pro kalibraci přístroje je nejvhodnější defaultní metoda 
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„Titer-1-Component water standard“. Kalibrace je nastavena na tři opakování. Z výsledků 

měření je pak udělána průměrná hodnota a je stanovena relativní směrodatná odchylka 

jednotlivých měření. Při měření neznámého vzorku je nejvhodnější zvolit titrační metodu 

„Sample-2-Component“, která je v přístroji taktéž nastavena jako defaultní. V dalším kroku 

přístroj automaticky provede kondicionaci, tedy vytitrování vlhkosti v titrační baňce. Jakmile 

je ukončena titrace přebytečné vlhkosti, jsme poté přístrojem vyzváni k nadávkování námi 

neznámého vzorku. K nadávkování kapaliny je možné využít nástřik pomocí mikrostříkačky 

Hamilton, avšak je nutné mít tuto „Hamiltonku“ zváženou, abychom věděli, jaké skutečné 

množství bylo dávkováno. Po zadání množství stříknutého vzorku je zahájena samotná titrace. 

Po ukončení titrace se na displeji objeví absolutní procentuální obsah vody v neznámém 

vzorku. Měření neznámého vzorku, bylo opakováno vždy nejméně 3x, aby byla prokázaná 

reprodukovatelnost výsledků stanovení.  

 

Obr. 18: Karl-Fischerova titrace 

2.4 Vybrané fyzikálně-chemické vlastnosti použitých rozpouštědel 

Pro výpočet výšky extrakční kolony je zapotřebí znát některé fyzikálně-chemické 

vlastnosti látek. Směsná rozpouštědla, díky své specifičnosti nemají v dostupné literatuře 

definovány své vlastnosti, proto bylo nutné si je stanovit. Mezi tyto vlastnosti patří viskozita, 

hustota a povrchové napětí. 

2.4.1 Viskozita 

Měření viskozity bylo provedeno pomocí kapilárního Ubbelohdeho viskozimetru při 

teplotě v laboratoři 23 °C. Viskozita byla proměřena pro celý soubor směsných rozpouštědel 
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a také pro trichloretylen a surový kaprolaktamu. Za použití kapilárního viskozimetru byla 

zjištěna kinematická viskozita (m2.s-1). Výsledky jsou uvedeny v tab. 10. Výpočet 

kinematické viskozity pro konkrétní měření byl následující, jak ukazuje rovnice (4): 

 𝜈 = 𝑘 ∙ 𝑡 (4) 

Kde t je čas průtoku mezi dvěma ryskami (s), k je konstanta viskozimetru deklarovaná 

výrobcem (v našem případě k = 0,0095533 mm2.s-2 pro směsná rozpouštědla a pro TRIE a 

surový kaprolaktam k = 0,01317133118 mm2.s-2). 

Tab. 10: Naměřené viskozity pro soubor směsných rozpouštědel, surový kaprolaktam a pro 

trichloretylen 

Rozpouštědlo 
Kinematická viskozita  

(m2.s-1) 

Dynamická viskozita 

(Pa.s) 

40 hm. % 1-oktanol v cyklohexanu 2,22.10-6 0,0018 

60 hm. % 1-oktanol v cyklohexanu 3,70.10-6 0,0030 

40 hm. % 1-heptanol v n-heptanu 1,33.10-6 0,0010 

40 hm. % 1-oktanol v n-heptanu 1,46.10-6 0,0011 

Surový kaprolaktam (70 hm. %) 1,34.10-5 0,0142 

Trichloretylen 3,97.10-7 0,0006 

2.4.2 Hustota 

K měření hustoty kapaliny byl použit pyknometr. Je to nádobka, která pojme vždy 

stejný objem kapaliny (50 ml). Hustota neznámého vzorku byla počítaná na základě poměru 

hmotnosti kapaliny o známé hustotě, v našem případě to byla destilovaná voda. Výsledky jsou 

uvedeny v tab. 11. Vztah pro výpočet hustoty neznámé kapaliny (5): 

 𝜌 =
𝑚2 − 𝑚1

𝑚3 − 𝑚1
∙ 𝜌𝑠 (5) 

Kde ρs je hustota srovnávací kapaliny (v našem případě vody) (kg.m-3), m1 je hmotnost 

pyknometru (kg), m2 je hmotnost pyknometru naplněného stanovovanou kapalinou (kg) a m3 

je hmotnost pyknometru naplněného srovnávací kapalinou (kg). 
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Tab. 11: Naměřené hustoty pomocí pyknometru 

Rozpouštědlo Hustota (kg.m-3) 

40 hm. % 1-oktanol v cyklohexanu 794,13 

60 hm. % 1-oktanol v cyklohexanu 801,08 

40 hm. % 1-heptanol v n-heptanu 731,43 

40 hm. % 1-oktanol v n-heptanu 756,70 

Surový kaprolaktam (70 hm. %) 1057,78 

Trichloretylen 1453,31 

2.4.3 Povrchové napětí 

Pro určení povrchového napětí vodných roztoků byla použita stalagnometrická 

metoda. Je založena na tom, že kapalina vytékající ze stalagnometru vytváří na jeho spodním 

okraji ulpívající kapku, která se odtrhne teprve v okamžiku, když její tíha překoná sílu 

povrchového napětí působící na vnějším obvodu kapiláry. Naměřené povrchové napětí je 

uvedeno v tab. 12. Vztah pro výpočet povrchového napětí, viz rovnice (6): 

 
𝛾

𝛾0
=

𝑚

𝑚0
 (6) 

Kde 𝛾0 je povrchové napětí srovnávací kapaliny (v našem případě vody) (N.m-1), 𝛾 je 

povrchové napětí zkoumané kapaliny (N.m-1), 𝑚 a 𝑚0 jsou příslušné hmotnosti kapek (g). 

Tab. 12: Naměřené povrchové napětí stalagnometrickou metodou 

Rozpouštědlo Povrchové napětí (N.m-1) 

40 hm. % 1-oktanol v cyklohexanu 0,02486 

60 hm. % 1-oktanol v cyklohexanu 0,02276 

40 hm. % 1-heptanol v n-heptanu 0,01936 

40 hm. % 1-oktanol v n-heptanu 0,02296 

Surový kaprolaktam (70 hm. %) 0,06161 

Trichloretylen 0,02430 
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2.5 Použité chemikálie 

1. Epsilon-kaprolaktam 99+%, acros organics, pevný 

2. Trichloretylen čistý, 99,04%, lachner, kapalný 

3. 1-heptanol, 98%, acros organics, kapalný,  

4. Cyklohexan, 99,9%, lachner, kapalný 

5. 1-octanol, 99%, alfa aesar, kapalný 

6. n-heptan čistý, 95%, penta, kapalný 

7. Surový kaprolaktam ze Spolany a.s. (70-72%) 
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3 Výpočtová část 

3.1 Sdílení hmoty v tekutinách  

V podkapitole níže budou nejprve vysvětleny pojmy dispergovaná a kontinuální fáze, 

které jsou důležité k pochopení přestupu hmoty v naší extrakční koloně.  

 

3.1.1 Součinitel přestupu hmoty 

K přenosu hmoty v extrakční koloně dochází mezi dispergovanou fází tvořenou 

kaprolaktamem a vodou a kontinuální fází tvořenou rozpouštědlem. Nejprve dochází 

k dispergaci fáze (kaprolaktam + voda) a k tvorbě kapek vlivem vibračního pochodu a díky 

sítům na jednotlivých patrech, poté následuje přenos hmoty na fázové rozhraní (W) 

kaprolaktam-voda a následně k přestupu hmoty přes fázové rozhraní kaprolaktam-voda-

rozpouštědlo, jak ukazuje obr 19. 

 

Obr 19: Přenos hmoty mezi dispergovanou a kontinuální fází 
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3.2 Návrhový výpočet protiproudé extrakční kolony 

3.2.1 Výška extrakční kolony  

Pro výpočet výšky extrakční kolony je zapotřebí znát dva důležité parametry. Prvním 

z nich je počet převodových jednotek N (-), druhým je výška převodové jednotky H (m) [23].  

 
ℎ = 𝑁𝑑 ∙ 𝐻𝑑 

 

(7) 

kde 𝑁𝑑 (-) je počet převodových jednotek, který se získá kombinací rovnovážných dat 

a pracovní přímky a následným řešením integrálu lichoběžníkovou metodou.  

Hd (m) je pak výška převodové jednotky, která se vypočítá jako [23]: 

 𝐻𝑑 =
𝑛𝑑

𝑆 ∙ 𝐾𝑑 ∙ 𝑎
 (8) 

kde nd je molární tok dispergované fáze (mol.s-1), S průřez kolony (m2), Kd je celkový 

koeficient prostupu hmoty (kg.s-1.m-2), a je specifická mezifázová plocha (m-1), tento 

parametr je zásadní pro výpočet výšky extrakční kolony, je možné ho vypočítat ze vzorce 

uvedeného níže, avšak výpočet není zcela přesný. V nejideálnějším případě je tento parametr 

možné změřit a dostat tak přesnou hodnotu [34]. 

 𝑎 =
6 ∙ 𝜑

𝑑32
 (9) 

kde d32 je střední Sauterův průměr kapek (m) a  je zádrž kapaliny dispergované 

fáze (-). Velikost kapek dispergované fáze lze určit pomocí kriteriálního vztahu [35]: 

 𝑑32 = 1,15 ∙ (
𝛾

𝛥𝜌 ∙ 𝑔
)

0,5

 (10) 

kde  je mezifázové napětí mezi dispergovanou a kontinuální fází (N.m-1),  je rozdíl 

hustot mezi dispergovanou a kontinuální fází (kg.m-3) a g je gravitační zrychlení, které je 

v literatuře uvedeno jako 9,81 (m.s-2).  

Zádrž kapaliny dispergované fáze  lze za zjednodušujících předpokladů vypočítat 

jako objemový zlomek dispergované fáze dle vztahu [36]: 

 𝜑 =
𝑉𝑑

𝑉𝑑 + 𝑉𝑐
 (11) 

kde Vd je objemový tok dispergované fáze (m3.s-1) a Vc je objemový tok kontinuální 

fáze (m3.s-1). Dalším parametrem, kterým je přestup hmoty ovlivněn je koeficient prostupu 

hmoty Kd (kg.s-1.m-2). Koeficient prostupu hmoty se vypočítá jako součet všech odporů proti 
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přestupu hmoty, a to jak na straně dispergované fáze, tak i na straně kontinuální fáze. 

V našem případě předpokládáme, že odpor proti přenosu hmoty je soustředěn pouze na straně 

dispergované fáze, odpor na straně kontinuální fáze zanedbáváme [23]: 

 
1

𝐾𝑑
=

𝑚

𝑘𝑐
+

1

𝑘𝑑
 (12) 

kde kc je koeficient přestupu hmoty v kontinuální fázi, tedy v organickém rozpouštědle 

(v našem případě je to směsné rozpouštědlo, případně trichloretylen) (kg.s-1.m-2), 

kd je koeficient přestupu hmoty v dispergované fázi, tedy ve vodné fázi (směs kaprolaktam 

a voda v našem případě) (kg.s-1.m-2), a m je sklon rovnovážné přímky (-), v případě lineární 

závislosti je to rozdělovací koeficient. Koeficienty přestupu hmoty jak v kontinuální fázi, 

tak v dispergované fázi lze vypočítat z kriteriálních rovnic pomocí bezrozměrných kritérií, 

kterými jsou Sherwoodovo, Schmidtovo, Reynoldsovo. Jejich výpočet je rozepsán níže.  

3.2.2 Koeficient přestupu hmoty na straně dispergované fáze 

Koeficient přestupu hmoty na straně dispergované fáze kd se vypočítá takto [23]: 

 𝑘𝑑 =
Shd ∙ 𝐷𝑑

𝑑32
 (13) 

kde Shd je Sherwoodovo kritérium pro dispergovanou fázi (-), Dd je difúzní koeficient 

v dispergované fázi (m2.s-1) a d32 je střední Sauterův průměr kapek dispergované fáze (m). Pro 

výpočet difúzního koeficientu Dd lze využít běžně užívaný vzorec pro kapaliny [23]: 

 𝐷𝑑 = 5,88. 10−17 ∙
(𝑞𝐻2𝑂 ∙ 𝑀𝐻2𝑂)

0,5
∙ 𝑇

𝜈𝐾𝐿
0,6 ∙ ƞ𝐻2𝑂

 (14) 

kde qH20 je asociační parametr vody (tato hodnota je tabelovaná) (-), MH2O je molární 

hmotnost vody (kg.mol-1), T je termodynamická teplota (K), KL je molární objem 

kaprolaktamu (tuto veličinu je možné vypočítat příspěvkovou metodou) (m3.mol-1) a H20 je 

dynamická viskozita vody (Pa.s). Sherwoodovo kritérium se určí z kriteriální rovnice [37]: 

 Shd = 17,7 +
3,19. 10−3(Red ∙ Scd

0,33)
1,7

1 + 1,43. 10−2(Red ∙ Scd
0,33)

0,7 ∙ (
𝜌𝑑

𝜌𝑐
)

0,66

∙
1

1 + (
𝜂𝑑

𝜂𝑐
)

0,66 
(15) 

kde Scd je Schmidtovo kritérium (-) pro dispergovanou fázi, Red je Reynoldsovo 

kritérium (-) pro dispergovanou fázi, d a c jsou hustoty dispergované a kontinuální fáze 

(kg.m-3) a d a c jsou dynamické viskozity těchto fází (Pa.s). Schmidtovo kritérium lze 

vypočítat dle následujícího vztahu [23]: 
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 Scd =
𝜈𝑑

𝐷𝑑
 (16) 

kde d je kinematická viskozita dispergované fáze (m2.s-1) a Dd je difúzní koeficient 

pro dispergovanou fázi (m2.s-1). Dalším kritériem je Reynoldosvo, které je vypočítáno [23]: 

 Red =
𝑑32 ∙ 𝑢𝑠𝑙𝑖𝑝

𝜈𝑑
 (17) 

kde d32 je střední Sauterův průměr kapek (m), d je kinematická viskozita 

dispergované fáze (m2.s-1) a uslip je skluzová rychlost (m.s-1) mezi dispergovanou 

a kontinuální fází. Poslední neznámou je tedy skluzová rychlost [37]: 

 𝑢𝑠𝑙𝑖𝑝 =
𝑢𝑑

𝜑
+

𝑢𝑐

(1 − 𝜑)
 (18) 

kde ud je rychlost toku dispergované fáze (m.s-1), uc je rychlost toku kontinuální fáze (m.s-1) a 

 je zádrž kapaliny dispergované fáze (-). 

3.2.3 Koeficient přestupu hmoty na straně kontinuální fáze 

Dalším koeficientem je koeficient přestupu hmoty na straně kontinuální fáze kc, který 

se vypočítá obdobně jako koeficient přestupu hmoty na straně dispergované fáze [23]: 

 𝑘𝑐 =
Shc ∙ 𝐷𝑐

𝑑32
 (19) 

kde Shc je Sherwoodovo kritérium pro kontinuální fázi (-), Dc je difúzní koeficient 

v kontinuální fázi (m2.s-1) a d32 je střední Sauterův průměr kapek dispergované fáze (m). Pro 

výpočet difúzního koeficientu Dc pro kontinuální fázi, lze využít stejný empirický vzorec, 

jako byl pro výpočet u dispergované fáze, avšak jednotlivé veličiny jsou vyjádřeny pro jiné 

složky než v předchozím případě [23]: 

 𝐷𝑐 = 5,88. 10−17 ∙
(𝑞𝑇𝑅𝐼𝐸 ∙ 𝑀𝑇𝑅𝐼𝐸)0,5 ∙ 𝑇

𝜈𝐾𝐿
0,6 ∙ ƞ𝑇𝑅𝐼𝐸

 (20) 

kde qTRIE je asociační parametr trichloretylenu (-), MTRIE je molární hmotnost 

trichloretylenu (kg.mol-1), T je termodynamická teplota (K), KL je molární objem 

kaprolaktamu (m3.mol-1) a TRIE je dynamická viskozita trichloretylenu (Pa.s). Sherwoodovo 

kritérium pro kontinuální fázi je zjednodušeno, jelikož v této fázi se neprojevuje vliv 

dispergace kapek [38]: 

 Shc = 0,725 ∙ Scc
0,42 ∙ Rec

0,57 ∙ (1 − 𝜑) (21) 

kde Scc je Schmidtovo kritérium (-) pro kontinuální fázi, Rec je Reynoldsovo kritérium 

(-) pro kontinuální fázi a  je zádrž kapaliny dispergované fáze (-).   
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Schmidtovo kritérium se vypočítá ze vztahu [23]: 

 Scc =
𝜈𝑐

𝐷𝑐
 (22) 

kde c je kinematická viskozita kontinuální fáze (m2.s-1) a Dc je difúzní koeficient 

kontinuální fáze (m2.s-1). Reynoldsovo kritérium vypočteme ze vztahu [23]: 

 Rec =
𝑑32 ∙ 𝑢𝑠𝑙𝑖𝑝

𝜈𝑐
 (23) 

kde d32 je střední Sauterův průměr kapek (m), c je kinematická viskozita kontinuální 

fáze (m2.s-1) a uslip je skluzová rychlost (m.s-1) mezi dispergovanou a kontinuální fází.  

3.2.4 Počet převodových jednotek  

U zařízení s přestupem hmoty se spojitým stykem fází se neurčuje počet teoretických 

pater, ale počet převodových jednotek. Odpor proti přenosu hmoty je hlavně soustředěn do 

dispergované fáze, proto vztahujeme počet převodových jednotek v dispergované fázi na 

rafinát. Počet převodových jednotek Nd se tedy určí z integrálu pomocí lichoběžníkové 

metody [23]: 

 𝑁𝑑 = ∫
𝑑𝑋𝑅

𝑋𝑅 − 𝑋𝑅
∗

𝑋𝑅𝑒

𝑋𝑅𝑖

 (24) 
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3.3 Vzorový výpočet pro trichloretylen  

Praktický výpočet výšky extrakční kolony bude názorně vysvětlen na příkladu 

trichloretylenu. Obdobným způsobem byly následně počítány výšky extrakčních kolon i pro 

směsná rozpouštědla. V tab. 13 je výčet tabelovaných hodnot, které je nutné znát k výpočtu. 

Hmotnostní toky pro dispergovanou fázi a pro kontinuální fázi jsou vztažené k patentu, 

který se týká dvoustupňové extrakce kaprolaktamu, z kterého tyto materiálové toky vyplývají, 

aby byl splněn požadavek na výstupní koncentrace kaprolaktamu po extrakci. Aby bylo 

možné porovnat jednotlivá směsná rozpouštědla s trichloretylenem, vztáhl se výpočet výšky 

extrakční kolony na jednotný průřez, který odpovídá stávajícímu zařízení ve Spolaně-

Neratovice a.s. Přesný výpočet výšky extrakční kolony spolu s řešením počtu převodových 

jednotek lichoběžníkovou metodou jsou k dispozici v přiloženém CD.  

Tab. 13: Tabelované hodnoty 

Veličina Hodnota Jednotka 

MTRIE 0,13139 kg/mol 

MH2O 0,01802 kg/mol 

νTRIE 3,97.10-7 m2.s-1 

νd 1,34.10-5 m2.s-1 

νTRIE 9,71.10-5 m3/mol 

νKL 1,13.10-4 m3/mol 

νH2O 1,31E.10-5 m3/mol 

T 293,15 K 

qTRIE 1,3 - 

qKL 1,6 - 

qH2O 2,6 - 

ρc 1453,31 kg/m3 

ρd 1057,78 kg/m3 

m 0,26113829 - 

σ(KL-H2O) 0,06161 N/m 

σTRIE 0,024301903 N/m 

γ 0,0373081 N/m 

d 0,7 m 

S 0,38465 m2 

md 3000 kg/h 

mc 7874,5 kg/h 
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3.3.1 Počet převodových jednotek  

Počet převodových jednotek se řeší numerickou integrací pomocí lichoběžníkové 

metody. Tato metoda vyžaduje sestrojení rovnovážné křivky, která byla stanovena dle 

kapitoly 2.2 a pracovní přímky (viz obr. 20), jejíž počáteční a konečné body byly dány podle 

bilance v patentu [18], tedy od 0,0101 do 2,33. Kombinace materiálové bilance a rovnováhy 

je promítaná do výpočtu převodových jednotek. Pro lichoběžníkovou metodu bylo zvoleno 

100 kroků o velikosti 0,02323. 

 
Obr. 20: Pracovní přímka a rovnovážná přímka 

3.3.2 Koeficient přestupu hmoty na straně kontinuální fáze 

 𝑑32 = 1,15 ∙ (
𝛾

𝛥𝜌 ∙ 𝑔
)

0,5

= 1,15 ∙ (
0,06161 − 0,0243

(1453 − 1057,8) ∙ 9,82
)

0,5

= 0,0036 𝑚  (25) 

 

 𝑢𝑠𝑙𝑖𝑝 =
𝑢𝑑

𝜑
+

𝑢𝑐

(1 + 𝜑)
=

(
7,37
3600)

0,3436
+

(
14,09
3600 )

(1 + 0,3436)
= 0,0088 𝑚. 𝑠−1 (26) 

 

 
Rec =

𝑑32 ∙ 𝑢𝑠𝑙𝑖𝑝

𝜈𝑐
=

0,0036 ∙ 0,0088

3,97. 10−7
= 79,7 

 

(27) 

 

𝐷𝑐 = 5,88. 10−17 ∙
(𝑞𝑇𝑅𝐼𝐸 ∙ 𝑀𝑇𝑅𝐼𝐸)0,5 ∙ 𝑇

𝜈𝐾𝐿
0,6 ∙ ƞ𝑇𝑅𝐼𝐸

= 

=  5,88. 10−17 ∙
(1,3 ∙ 0,13)0,5 ∙ 293,15

(1,13 ∙ 10−4)0,6 ∙ 0,0006
= 2,77 ∙ 10−9 𝑚2. 𝑠−1 

(28) 
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 Scc =
𝜈𝑐

𝐷𝑐
=

3,97 ∙ 10−7

2,77 ∙ 10−9
= 143,3 (29) 

 

 
𝜑 =

𝑉𝑑

𝑉𝑑 + 𝑉𝑐
=

3000
1057,8

3000
1057,8

+
7874,5
1453,3

= 0,3436  

 

(30) 

 
Shc = 0,725 ∙ Scc

0,42 ∙ Rec
0,57 ∙ (1 − 𝜑) = 

= 0,725 ∙ 143,30,42 ∙ 79,70,57 ∙ (1 − 0,3436) = 46,4 
(31) 

 

 𝑘𝑐 =
Shc ∙ 𝐷𝑐 ∙ 𝜌𝑐

𝑑32
=

46,4 ∙ 2,77.10−9 ∙ 1453,3

0,0036
= 0,052 𝑘𝑔. 𝑚−2. 𝑠−1 (32) 

3.3.3 Koeficient přestupu hmoty na straně dispergované fáze 

 Red =
𝑑32 ∙ 𝑢𝑠𝑙𝑖𝑝

𝜈𝑑
=

0,0036 ∙ 0,0088

1,34. 10−5
= 2,36 (33) 

 

 
Scd =

𝜈𝑑

𝐷𝑑
=

1,34. 10−5

8,702 ∙ 10−10
= 1,5 ∙ 104 

 

(34) 

 

Shd = 17,7 +
3,19. 10−3(Red ∙ Scd

0,33)
1,7

1 + 1,43. 10−2(Red ∙ Scd
0,33)

0,7 ∙ (
𝜌𝑑

𝜌𝑐
)

0,66

∙
1

1 + (
𝜂𝑑

𝜂𝑐
)

0,66 = 

= 17,7 +
3,19. 10−3(2,36 ∙ (1,5 ∙ 104)0,33)1,7

1 + 1,43. 10−2(2,36 ∙ (1,5 ∙ 104)0,33)0,7
∙ (

1057,8

1453,3
)

0,66

∙

∙
1

1 + (
0,0142
0,0006)

0,66 = 17,9 

(35) 

 

 

𝐷𝑑 = 5,88. 10−17 ∙
(𝑞𝐻2𝑂 ∙ 𝑀𝐻2𝑂)

0,5
∙ 𝑇

𝜈𝐾𝐿
0,6 ∙ ƞ𝐻2𝑂

= 

= 5,88. 10−17 ∙
(2,6 ∙ 0,01802)0,5 ∙ 293,15

(1,13 ∙ 10−4)0,6 ∙ 0,001 
= 8,7 ∙ 10−10 𝑚2. 𝑠−1 

(36) 
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 𝑘𝑑 =
Shd ∙ 𝐷𝑑 ∙ 𝜌𝑑

𝑑32
=

17,9 ∙ 8,7 ∙ 10−10 ∙ 1057,8

0,0036
= 0,00457 𝑘𝑔. 𝑚−2. 𝑠−1 (37) 

3.3.4 Výška extrakční kolony 

 
1

𝐾𝑑
=

𝑚

𝑘𝑐
+

1

𝑘𝑑
≫≫ 𝐾𝑑 =

1

(
0,26

0,052
) + (

1
0,00457

)
= 0,0045 𝑘𝑔. 𝑚−2. 𝑠−1 (38) 

 

 𝑎 =
6 ∙ 𝜑

𝑑32
=

6 ∙ 0,3436

0,0036
= 572,66 𝑚−1 (39) 

 

 𝐻𝑑 =
𝑚𝑑

𝑆 ∙ 𝐾𝑑 ∙ 𝑎
=

3000/3600

0,3847 ∙ 0,0045 ∙ 572,66
= 0,84 𝑚 (40) 

 

 ℎ = 𝑁𝑑 ∙ 𝐻𝑑 = 8,88 ∙ 0,84 = 7,46 𝑚 (41) 
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4 Výsledky a diskuse 

4.1 Fázová rovnováha směsných rozpouštědel  

Byly použity směsi rozpouštědel na bázi alkoholu-alkanu (nebo cykloalkanu). 

Alkoholy byly vybrány jako látky s vysokou extrakční kapacitou kaprolaktamu. Nicméně 

jejich nevýhodou je rozpustnost ve vodných roztocích. Tato rozpustnost může být snížena 

přídavkem alkanu (nebo cykloakanu). V našem případě byly použity tyto směsná 

rozpouštědla: 40 hm. % 1-oktanol v cyklohexanu, 60 hm. % 1-oktanol v cyklohexanu, 

40 hm. % 1-oktanol v n-heptanu, 40 hm. % 1-heptanol v n-heptanu. 

Na základě analytických metod jako je stanovení obsahu vody v organické fázi 

pomocí Karl-Fischerovy titrace, dále stanovení obsahu kaprolaktamu refraktometricky 

a stanovení obsahu rozpouštědla na plynovém chromatografu ve vodné fázi, byly proměřeny 

jejich fázové rovnováhy. Tyto rovnováhy byly zpracovány do podoby závislosti obsahu 

kaprolaktamu v organické fázi na obsahu kaprolaktamu ve vodné fázi, tedy na základě jejich 

rozdělovacího koeficientu, jak ukazuje obr. 21. Z grafu je patrné, že 40 hm. % 1-oktanol 

v cyklohexanu, tak i 60 hm. % 1-oktanol v cyklohexanu mají rozdělovací koeficient 

srovnatelný s trichloretylenem. U 60 hm. % 1-oktanolu v cyklohexanu je rozdělovací 

schopnost téměř dvojnásobná. Je však nutno podotknout, že tento diagram a fázové 

rovnováhy jsou řešeny pouze pro I. stupeň extrakce kaprolaktamu organickým rozpouštědlem.  
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Obr. 21: Hmotnostní zlomek kaprolaktamu v organické fázi v závislosti na obsahu 

kaprolaktamu ve vodné fázi 

4.2 Výsledky návrhových výpočtů  

4.2.1 Počet převodových jednotek 

Jak již bylo v předešlé kapitole zmíněno, tak počet převodových jednotek se řeší 

numerickou integrací pomocí lichoběžníkové metody. Pro výpočet lichoběžníkové metody je 

nutné znát rovnováhu, což je závislost obsahu kaprolaktamu v organické fázi na obsahu 

kaprolaktamu ve vodné fázi a pracovní přímku, která nám udává vstupní a výstupní hodnoty 

kaprolaktamu v procesu extrakce. Bylo tedy nejprve nutné naměřit rovnováhy pro soubor 

směsných rozpouštědel a pro trichloretylen, jak je vysvětleno v kapitole 2.2. 

Naměřené rovnovážné body byly proloženy regresí. Nejvhodněji se jevila lineární 

závislost s posunutím rovno 0. Počet převodových jednotek byl vypočítán mezi naměřenou 

linearizovanou rovnováhou a pracovní přímkou. V tab. 14 lze vidět porovnání počtu 

převodových jednotek pro jednotlivá rozpouštědla.  
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Tab. 14: Počet převodových jednotek při extrakci kaprolaktamu v závislosti na použitém 

rozpouštědle 

Rozpouštědlo Nd (-) 

Trichloretylen 8,88 

60 hm. % 1-oktanolu v cyklohexanu* 8,58 

40 hm. % 1-oktanolu v cyklohexanu 11,00 

40 hm. % 1-oktanolu v n-heptanu 9,09 

40 hm. % 1-heptanolu v n-heptanu 9,77 

4.2.2 Výška převodové jednotky  

Výška převodové jednotky byla počítána dle soupisu rovnic, které byly uvedeny 

v kapitole 3.2. Vzorový výpočet byl proveden pro trichloretylen, pomocí stejného postupu 

byla vypočítaná výška převodové jednotky i pro směsná rozpouštědla typu 

alkohol - alkan/cykloalkan. Velice důležitými provozními parametry jsou fyzikálně-chemické 

vlastnosti jako hustota, viskozita i povrchové napětí rozpouštědla, jelikož tyto parametry 

ovlivňují hydrodynamiku extrakční kolony a nejsou běžné dostupné v literatuře, bylo nutné je 

experimentálně stanovit. Výsledné výšky převodové jednotky pro námi použitá rozpouštědla 

jsou vypsány v tab. 15. Z výsledků uvedených v tabulce vyplývá, že trichloretylen má oproti 

směsným rozpouštědlům více než poloviční výšku převodové jednotky. Tento fakt se 

samozřejmě odrazí i na výsledné výšce extrakční kolony.  

Tab. 15: Výška převodové jednotky při extrakci kaprolaktamu v závislosti na použitém 

rozpouštědle 

Rozpouštědlo Hd (m) 

Trichloretylen 0,84 

60 hm. % 1-oktanolu v cyklohexanu 2,08 

40 hm. % 1-oktanolu v cyklohexanu 2,11 

40 hm. % 1-oktanolu v n-heptanu 1,98 

40 hm. % 1-heptanolu v n-heptanu 2,00 

4.2.3 Výška extrakční kolony 

Výška extrakční kolony byla vypočtena dle rovnice (4). Výsledné výšky extrakční 

kolony pro soubor směsných rozpouštědel a trichloretylen jsou uvedeny níže v tab. 16. 

Z tabulky je patrné, že celková výška extrakční kolony pro trichloretylen v porovnání se 

směsnými rozpouštědly je dvakrát až třikrát nižší. Tento fakt je způsoben tím, že rozpouštědla 

typu alkohol-alkan/cykloalkan mají rozdílné fyzikálně-chemické vlastnosti jako je nižší 

viskozita a 2× nižší hustota než u TRIE. Tento fakt se výrazně projevuje i na přenosu hmoty.  
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Tab. 16: Výška extrakční kolony pro extrakci kaprolaktamu v závislosti na použitém 

rozpouštědle 

Rozpouštědlo h (m) 

Trichloretylen 7,46 

60 hm. % 1-oktanolu v cyklohexanu 17,9 

40 hm. % 1-oktanolu v cyklohexanu 19,2 

40 hm. % 1-oktanolu v n-heptanu 21,8 

40 hm. % 1-heptanolu v n-heptanu 19,5 
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5 Závěr 

Byly provedeny experimentální práce v oblasti extrakce a stanoveny fázové rovnováhy 

pro soubor směsných rozpouštědel typu alkohol-alkan/cykloalkan (40 hm.% 1-oktanol 

v cyklohexanu, 60 hm. % 1-oktanol v cyklohexanu, 40 hm. % 1-heptanol v n-heptanu, 

40 hm. % 1-oktanol v n-heptanu), které byly srovnány s trichloretylenem. Dalším cílem byly 

chemicko-inženýrské výpočty pro návrhový výpočet protiproudé extrakční kolony pro směsná 

rozpouštědla. Výpočetní model byl porovnáván s trichloretylenem, který je využíván jako 

extrakční činidlo Spolanou Neratovice a.s.  

Dle výsledků je zřejmé, že směsná rozpouštědla mají stejnou, popřípadě vyšší 

extrakční schopnost než trichloretylen. U 60 hm. % 1-oktanolu v cyklohexanu je extrakční 

schopnost v prvním stupni rafinace organickým rozpouštědlem téměř dvojnásobná. Avšak při 

re-extrakci rozpouštědla do demineralizované vody v druhém stupni nastává problém 

s rozpustností 1-oktanolu ve vodě. Lze tedy říci, že náhrada trichloretylenu pomocí směsných 

rozpouštědel v procesu rafinace kaprolaktamu je na stávajícím zařízení ve společnosti Spolana 

Neratovice a.s. nereálná. Využití směsných rozpouštědel by vyžadovalo přestavbu nynějších 

extrakčních jednotek, bylo by nutné při zachování stávající výrobní kapacity zvětšit průřez 

či výšku extrakční kolony. Tyto zjištění budou předmětem dalšího bádání, společně 

s problematikou odstraňování vody ze směsných rozpouštědel při regeneraci.  

Během práce byly provedeny také experimenty na ověření účinnosti odstranění 

nečistot ze surového kaprolaktamu pomocí směsných rozpouštědel. Nicméně tyto informace 

(kvalitativní a kvantitativní analýza nečistot v surovém kaprolaktamu) spadají pod obchodní 

tajemství společnosti Spolana Neratovice, a.s. a proto nebyly vloženy do této práce.  

Cíle, které byly zadány pro tuto diplomovou práci, byly splněny.  

  



48 
 

6 Použitá literatura 

[1] MATHIJS LEONARD VAN DELDEN. Caprolactam extraction in a pulsed disc and 

doughnut column with a benign mixed solvent. [S.l: s.n.], 2005. ISBN 90-365-2223-4. 

[2] GOLDBLATT, M.W., MURIEL E. FARQUHARSON, Geoffrey BENNET a Beryl M. 

ASKEW. Epsilon - Caprolactam [online]. Brit. J. industr.Med., 1954, 1, 1-10 [cit. 2017-04-

27]. 

[3] HONG, Jinglan, Xu XU, Geoffrey BENNET a Beryl M. ASKEW. Environmental impact 

assessment of caprolactam production – a case study in China. Journal of Cleaner 

Production [online]. Brit. J. industr.Med., 2012, 27, 103-108 [cit. 2017-04-27].  

[4] TANG, Bin, Yanwen LIN, Ping YU a Yunbai LUO. Study of aniline/ɛ-caprolactam 

mixture adsorption from aqueous solution onto granular activated carbon: Kinetics and 

equilibrium. Chemical Engineering Journal [online]. Brit. J. industr.Med., 2012, 187, 69-78 

[cit. 2017-04-27]. 

[5] Pružný silon. Korallo [online]. Brno: Korallo-korálkarna, 2016 [cit. 2017-04-27]. 

Dostupné z: https://www.korallo.cz/navlekovy-material/pruzny-silon/ 

[6] How is nylon made. WiseGEEK clear answers for common questions [online]. Sparks, 

USA: Conjecture Corporation [cit. 2017-04-27]. Dostupné z: http://www.wisegeek.org/how-

is-nylon-made.htm 

[7] Perlon watch straps. Wrist and style [online]. Californie, USA, 2017 [cit. 2017-04-27]. 

Dostupné z: https://www.wristandstyle.com/collections/perlon-watch-straps 

[8] GUO, Cuili, Lingjun LI, Jingyao CHENG, Jinli ZHANG a Wei LI. Solubility of 

caprolactam in different organic solvents. Fluid Phase Equilibria. 2012, 319, 9-15. DOI: 

10.1016/j.fluid.2011.12.004. ISSN 03783812. 

[9] VANDELDEN, M, N KUIPERS a A DEHAAN. Selection and evaluation of alternative 

solvents for caprolactam extraction. Separation and Purification Technology [online]. 

2006, 51(2), 219-231 [cit. 2017-04-27].  

[10] SMITH, G.F. Trichlorethylene. Brit.J.Industry [online]. 1966, (23), 249-262 [cit. 2017-

04-27]. 

[11] WHO 1985: Trichloroethylene. Health and Safety Guide No. 50. IPCS International 

Programme on Chemical Safety, Geneva 1985. 

[12] SMITH, G.F. Trichlorethylene. Brit.J.Industry [online]. 1966, (23), 249-262 [cit. 2017-

04-27]. 

[13] Trichloretyhlene. Arnika [online]. RNDr. Jindřich Petrlík, ing. Petr Válek, 2014 [cit. 

2017-04-27]. Dostupné z: http://arnika.org/trichlorethylen 

http://www.wisegeek.org/how-is-nylon-made.htm
http://www.wisegeek.org/how-is-nylon-made.htm
https://www.wristandstyle.com/collections/perlon-watch-straps
http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc50.htm
http://arnika.org/trichlorethylen


49 
 

[14] Trichloretyhlen. Integrovaný registr znečišťování - CENIA [online]. Ministerstvo 

životního prostředí [cit. 2017-04-27]. Dostupné z: https://www.irz.cz/node/100 

[15] GONG, Xingchu, Yangcheng LU a Mu LI. Selection and evaluation of a new extractant 

for caprolactam extraction. Chinese Journal of Chemical Engineering [online]. 2008, 6(16), 

876-880 [cit. 2017-04-27] 

[16] GONG, Xingchu, LU, Yangcheng, LUO, Guangsheng. Distribution coefficient of 

caprolactam using benzene or toluene as extractants: experminets and prediciton. Chin. J. 

Chem. Eng., 15(4) 463 – 467 (2007). 

[17] GONG, Xingchu, Yangcheng LU a Guangsheng LUO. Phase equilibrium calculations in 

mixtures containing caprolactam with a UNIFAC model. Chinese Journal of Chemical 

Engineering. China: Tsinghua University, 18(2), 286-291 [cit. 2017-04-27]. 

[18] PERŠÍN, Jan. Způsob dvoustupňové extrakce kaprolaktamu: Federální úřad pro 

vynálezy. Česká republika. 270 695. Zapsáno 4.6.1991. 

[19] ROD, Vladimír, Tomáš MÍŠEK a Zdeněk ŠTĚRBÁČEK. Extrakce kapalin. Praha: 

SNTL, 1964. 

[20] MITRA, S. Sample preparation techniques in analytical chemistry. Hoboken, N.J.: J. 

Wiley, c2003. ISBN 04-713-2845-6. 

[21] FAIR, James R. a Jimmy L. HUMPHREY. Liquid-Liquid extarction processes. Austin, 

Texas: The University of Texas at Austin, 1983, , 846-855. 

[22] Wankat, P. C.: "Separation Process Engineering", Chapman and Hall, London, 2006. 

[23] MÍKA, Vladimír, Jiří VLČEK a Lubomír NEUŽIL. Příklady a úlohy z chemického 

inženýrství. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 1997. ISBN 80-708-0305-3. 

[24] ŠEBKOVÁ, E. /Fázová rovnováha kapalina-kapalina v ternárních systémech/.Plzeň 

2013. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická.  

[25] DOHNAL, Vladimír, Josef NOVÁK a Jaroslav MATOUŠ. Chemická termodynamika. 

Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 1997. ISBN 80-708-0275-8. 

[25] SKELLAND, A.H.P a D.William TEDDER. Extraction - Organic chemicals processing. 

Atlanta, Georgia: The Georgia Institute of Technology, s. 405-455 

[26] PERRY, Robert H., Don W. GREEN a James O. MALONEY. Perry's chemical 

engineers' handbook. 7th ed. /. New York: McGraw-Hill, c1997. ISBN 00-704-9841-5. 

[27] SKELLAND, A.H.P a D.William TEDDER. Extraction - Organic chemicals processing. 

Atlanta, Georgia: The Georgia Institute of Technology, s. 405-455 

[28] HASAL, Pavel, Igor SCHREIBER a Dalimil ŠNITA. Chemické inženýrství I. Vyd. 2., 

přeprac. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2007. ISBN 978-80-7080-

002-7 

https://www.irz.cz/node/100


50 
 

[29] URBÁNEK, Daniel. Optické metody se zaměřením na refraktometrii a polarimetrii a 

jejich využití v chemické analýze. Bakalářská práce, 2008 

[30] PRAUS, Petr, Jiřina VONTOROVÁ a James O. MALONEY. Analytická chemie II. 

Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3734-5. 

[31] KLOUDA, Pavel. Moderní analytické metody. 2., upr. a dopl. vyd. Ostrava: Pavel 

Klouda, 2003. ISBN 80-863-6907-2. 

[32] VLÁČIL, František. Příklady z chemické a instrumentální analýzy: příručka pro vysoké 

školy chemickotechnologické. 4., přeprac. a rozš. vyd., V Informatoriu 1. vyd. Praha: 

Informatorium, 1991. ISBN 80-854-2704-4. 

[33] TAVČAR, Eva, Erika TURK a Samo KREFT. Simple Modification of Karl-Fischer 

Titration Method for Determination of Water Content in Colored Samples. Journal of 

Analytical Methods in Chemistry. 2012, 2012, 1-6. ISSN 2090-8865. 

[34] ARAVAMUDAN K., BAIRD M.H.I. Effect of mass transfer on the hydrodynamice 

behaviour of a karr recprocating plate column. Ind. Eng. Chem. Res. 1999, 38, 1596-1604. 

[35] STELLA, A., K. H. MENSFORTH, T. BOWSER, G. W. STEVENS, et al. Mass transfer 

performance in Karr reciprocating plate extraction columns. Industrial & Engineering 

Chemistry Research, Jun 4 2008, 47(11), 3996-4007. 

[36] KUMAR, A. AND S. HARTLAND PREDICTION OF DISPERSED-PHASE HOLDUP 

AND FLOODING VELOCITIES IN KARR RECIPROCATING-PLATE EXTRACTION 

COLUMNS. Industrial & Engineering Chemistry Research, Jan 1988, 27(1), 131-138. 

[37] KUMAR, A. AND S. HARTLAND Correlations for prediction of mass transfer 

coefficients in single drop systems and liquid-liquid extraction columns. Chemical 

Engineering Research & Design, Jul 1999, 77(A5), 372-384. 

[38] TREYBAL, R. E. Liquid Extraction. Edtion ed.: Read Books, 2007. ISBN 

9781406731262. 

  



51 
 

Seznam obrázků 

Obr. 1: Vlevo silon, uprostřed nylon, vpravo perlon  

Obr. 2: Blokové schéma výroby kaprolaktamu (KL) 

Obr. 3: Hmotnostní zlomky kaprolaktamu v organické fázi v závislosti na obsahu 

kaprolaktamu ve vodné fázi při teplotě 293 K pro: od shora chloroform, 1-heptanol, 

dichloretan, trichloretylen, benzen, nitrobenzen, tetrachlormetan  

Obr. 4: Zjednodušené blokové schéma rafinace surového kaprolaktamu spolu s orientačními 

koncentracemi v jednotlivých proudech 

Obr. 5: Schéma extrakčního procesu podle patentu z roku 1991  

Obr. 6: Obecné bilanční schéma extrakce 

Obr. 7: Gibbsův koncentrační trojúhelník pravoúhlý a rovnostranný  

Obr. 8: Gibbsův koncentrační rovnostranný trojúhelník se zakreslenou binodální křivkou 

a rovnovážnými konodami  

Obr. 9: Extraktor typu Scheibel  

Obr. 10: Kolona s rotujícími disky  

Obr. 11: Pulsační kolona  

Obr. 12: Extraktor s vibrujícími sítovými patry  

Obr. 13: Kalibrační křivka pro čistý 99 hm. % kaprolaktam v závislosti na indexu lomu 

Obr. 14: Fázová rovnováha třísložkové směsi (kaprolaktam-voda-trichloretylen) 

Obr. 15: Rozdělení tmavé a světlé fáze v okuláru refraktometru 

Obr. 16: Abbého refraktometr MANEKO 

Obr. 17: Plynový chromatograf s plamenovým ionizačním detektorem FID a autosamplerem 

Obr. 18: Karl-Fischerova titrace 

Obr 19: Přenos hmoty mezi dispergovanou a kontinuální fází 

Obr. 20: Pracovní přímka a rovnovážná přímka 

Obr. 21: Hmotnostní zlomek kaprolaktamu v organické fázi v závislosti na obsahu 

kaprolaktamu ve vodné fázi 

 

  



52 
 

Seznam tabulek 

Tab. 1: Základní vlastnosti kaprolaktamu  

Tab. 2: Základní charakteristika trichloretylenu  

Tab. 3: Data pro sestrojení kalibrační křivky 

Tab. 4: Připravené objemy jednotlivých extrakčních směsí 

Tab. 5: Hmotnosti jednotlivých fází po vytřepání a rozdělení 

Tab. 6: Naměřené hodnoty indexu lomu KL ve vodné fázi 

Tab. 7: Naměřené hmotnostní koncentrace trichloretylenu pomocí plynového chromatografu 

Tab. 8: Naměřené hmotnostní koncentrace vody pomocí Karl-Fischerovy titrační metody 

Tab. 9: Složení jednotlivých fází pro vytvoření ternárního diagramu 

Tab. 10: Naměřené viskozity pro soubor směsných rozpouštědel, surový kaprolaktam a pro 

trichloretylen 

Tab. 11: Naměřené hustoty pomocí pyknometru 

Tab. 12: Naměřené povrchové napětí stalagnometrickou metodou 

Tab. 13: Tabelované hodnoty 

Tab. 14: Počet převodových jednotek při extrakci kaprolaktamu v závislosti na použitém 

rozpouštědle 

Tab. 15: Výška převodové jednotky při extrakci kaprolaktamu v závislosti na použitém 

rozpouštědle 

Tab. 16: Výška extrakční kolony pro extrakci kaprolaktamu v závislosti na použitém 

rozpouštědle 

 

  



53 
 

7 Přílohy 

7.1 Fázová rovnováha pro ternární směs kaprolaktam, voda a směsné 

rozpouštědlo 60 hm. % 1-oktanol v cyklohexanu  

 
 

Vodná fáze Organická fáze 

(hm. zlomek) (hm. zlomek) 

Voda 

60% hm. 1-

oktanol v 

cyklohexanu 

Kaprolaktam Voda 

60% hm. 1-

oktanol v 

cyklohexanu 

Kaprolaktam 

0,9591 0,0021 0,0388 0,0534 0,9076 0,0390 

0,5260 0,0127 0,4613 0,0846 0,6335 0,2818 

0,3927 0,0746 0,5327 0,1107 0,5676 0,3217 

0,9305 0,0010 0,0686 0,0285 0,9217 0,0498 

0,7315 0,0035 0,2649 0,0491 0,7982 0,1527 

0,6437 0,0110 0,3453 0,0588 0,7503 0,1910 

0,5899 0,0083 0,4018 0,0709 0,6944 0,2348 

0,8648 0,0011 0,1340 0,0340 0,8618 0,1042 

0,6643 0,0053 0,3304 0,0582 0,7509 0,1909 

0,7986 0,0019 0,1995 0,0404 0,8362 0,1234 
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7.2 Fázová rovnováha pro ternární směs kaprolaktam, voda a směsné 

rozpouštědlo 40 hm. % 1-oktanol v n-heptanu  

 

 
 

Vodná fáze Organická fáze 

(hm. zlomek) (hm. zlomek) 

Voda 

40% hm. 1-

oktanol v 

heptanu 

Kaprolaktam Voda 

40% hm. 1-

oktanol v 

heptanu 

Kaprolaktam 

0,6677 0,0198 0,3125 0,0223 0,8834 0,0943 

0,9550 0,0033 0,0418 0,0108 0,9673 0,0219 

0,4910 0,0120 0,4970 0,0286 0,8516 0,1199 

0,4613 0,0060 0,5327 0,0353 0,7998 0,1649 

0,9199 0,0026 0,0775 0,0123 0,9492 0,0385 

0,8265 0,0038 0,1697 0,0155 0,9473 0,0373 

0,7314 0,0096 0,2590 0,0182 0,9156 0,0662 

0,5703 0,0130 0,4167 0,0265 0,8559 0,1176 

0,6360 0,0069 0,3572 0,0233 0,8679 0,1088 

0,6032 0,0129 0,3839 0,0245 0,8616 0,1139 

0,4488 0,0125 0,5387 0,0329 0,7697 0,1974 

0,7028 0,0025 0,2947 0,0210 0,8888 0,0902 

0,5312 0,0015 0,4673 0,0290 0,8361 0,1349 
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7.3 Fázová rovnováha pro ternární směs kaprolaktam, voda a směsné 

rozpouštědlo 40 hm. % 1-heptanol v n-heptanu  

 

 
 

Vodná fáze Organická fáze 

(hm. zlomek) (hm. zlomek) 

Voda 

40% hm. 1-

oktanol v 

cyklohexanu 

Kaprolaktam Voda 

40% hm. 1-

oktanol v 

cyklohexanu 

Kaprolaktam 

0,7126 0,0017 0,2858 0,0384 0,8368 0,1248 

0,9669 0,0002 0,0329 0,0167 0,9505 0,0328 

0,5227 0,0011 0,4762 0,0458 0,7480 0,2062 

0,5445 0,0032 0,4524 0,0490 0,7635 0,1876 

0,8476 0,0005 0,1519 0,0261 0,9029 0,0711 

0,7732 0,0005 0,2263 0,0242 0,8810 0,0949 

0,5842 0,0021 0,4137 0,0375 0,7775 0,1850 

0,6600 0,0007 0,3393 0,0330 0,8438 0,1233 

0,6476 0,0042 0,3482 0,0332 0,8180 0,1488 

0,7304 0,0076 0,2620 0,0310 0,8607 0,1083 

0,2874 0,0668 0,6458 0,0726 0,6710 0,2564 
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7.4 Fázová rovnováha pro ternární směs kaprolaktam, voda a směsné 

rozpouštědlo 40 hm. % 1-oktanol v cyklohexanu  

 

 
 

Vodná fáze Organická fáze 

(hm. zlomek) (hm. zlomek) 

Voda 

40% hm. 1-

heptanol v 

heptanu 

Kaprolaktam Voda 

40% hm. 1-

heptanol v 

heptanu 

Kaprolaktam 

0,6945 0,0019 0,3036 0,0315 0,8550 0,1135 

0,9578 0,0004 0,0418 0,0177 0,9593 0,0229 

0,4803 0,0108 0,5089 0,0487 0,7702 0,1811 

0,9249 0,0005 0,0745 0,0201 0,9350 0,0449 

0,8457 0,0024 0,1519 0,0277 0,8966 0,0757 

0,4973 0,0116 0,4911 0,0421 0,8041 0,1538 

0,7637 0,0011 0,2352 0,0289 0,8777 0,0934 

0,6106 0,0025 0,3869 0,0432 0,8045 0,1523 

0,4031 0,0076 0,5892 0,0538 0,7418 0,2044 

0,6672 0,0024 0,3304 0,0372 0,8234 0,1394 
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