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Abstrakt 

V této diplomové práci je řešena problematika dělení binární směsi metodou vsádkové 

rektifikace. Práce byla provedena na modelové aparatuře, která je součástí nové laboratoře 

procesního inženýrství na VŠB-TU Ostrava. V rámci teoretické části jsou shrnuty základní 

pojmy týkající se destilačních zařízení, fázových rovnovah a metod řešení destilačních kolon. 

V další části je popis laboratorní aparatury a provedených experimentálních měření. Byla 

prověřována dělící účinnost kolony, tepelné ztráty a dynamika vsádkového procesu. Výsledky 

experimentu ukázaly, že tyto tři okruhy lze dostupnými prostředky uspokojivě popsat. 

Zmíněné problémy jsou proto vhodné jako témata pro modelové úlohy pro posluchače 

předmětu Laboratoř procesního inženýrství I a II. 

Klí čová slova 

Vsádková destilace; fázová rovnováha; binární směs ethanol – voda; McCabe-Thiele metoda 

 

 

Abstract 

Problems of batch distillation of binary mixture are studied in this thesis. All experiments 

were carried out on new model apparatus, which is part of newly founded laboratory of 

process engineering at VSB- Technical University of Ostrava. Basic concepts of phase 

equilibrium, distillations apparatuses, and graphical method for binary distillation are 

summarized in theoretical part. Description of laboratory apparatus and carried experiments is 

held on next paragraph. Three topics, Separation efficiency of distillation column, Heat losses 

of apparatus and Dynamics of batch distillation process, was recognized as sufficiently 

describable and thus suitable as model problems for students of Laboratory of process 

engineering I and II.  
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1 ÚVOD 

Destilace je jedna z nejběžnějších separačních metod v chemickém průmyslu, 

především v odvětví organické výroby a petrochemii. Návrh či diagnostika destilačních 

tak bývá velmi častou úlohou chemických inženýrů. Proto je v rámci modelových stanic 

nové laboratoře chemického inženýrství na VŠB-TU Ostrava zařazena také vsádková 

rektifikační kolona, na které se bude dělit binární směs ethanol-voda. 

V rámci této diplomové práce bude experimentálně prověřena funkčnost destilační 

aparatury a na základě těchto měření budou pro tuto stanici navrženy vhodné modelové 

úlohy pro posluchače předmětu Laboratoř Procesního inženýrství I a II. Tato diplomová 

práce je součástí řešení projektu Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) č. 2619 Aa.  

Diplomová práce je členěna do sedmi číslovaných kapitol. Po krátkém úvodu, ve 

kterém je uvedeno členění práce a její cíl, následuje v kapitole 2 teoretická část, ve které 

je stručně rozvedena problematika separačních metod binárních směsí a rekapitulovány 

základní pojmy fázové rovnováhy. Jsou zde také uvedeny, termodynamické databáze a 

metody výpočtu destilačních kolon. Následující kapitola je věnována popisu vlastního 

zařízení a popisu provedených experimentálních měření. V kapitole 4 jsou 

zaznamenány výsledky experimentálních měření, které jsou následně diskutovány 

v kapitole 5. V  kapitole šesté jsou uvedeny návrhy modelových úloh pro rektifikační 

kolonu a celá práce je shrnuta a uzavřena v kapitole 7.  

1.1 Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je návrh a detailní popis modelových situací 

vhodných pro dílčí laboratorní úlohy na stanici rektifikace v laboratořích procesního 

inženýrství. K dispozici je pětipatrová skleněná rektifikační kolona, ve které bude 

dělena binární směs etanol voda. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Destilace 

Destilace je fyzikální proces dělení kapalných směsí na jejich jednotlivé složky 

na základě jejich rozdílné těkavosti. Při destilaci se kapalná směs, označována jako 

nástřik , částečně odpaří, těkavější složky se z kapalné fáze odpařují přednostně a 

naopak z parní fáze snadněji kondenzují méně těkavé složky. Páry obohacené o 

těkavější složky se následně nechají zkondenzovat a získaný produkt se nazývá destilát. 

Zbylá kapalina obsahující méně těkavé složky je obvykle označována jako destilační 

zbytek, (Sattler 1995). 

Destilace v primitivní podobě byla známa již před více než 2000 lety. Šlo o 

jednoduchou (neboli diferenciální destilaci) vsádkového typu a sloužila ke 

koncentrování alkoholických nápojů. První sepsaná dokumentace ohledně destilace je 

uvedena v pojednání od Brunschwiga z roku 1500, (převzato z literatury Allbrights 

2002). 

S rozvojem průmyslu rostl požadavek na čistotu produktů, a větší efektivitu 

procesu. Tak byly navrženy destilační kolony, což jsou svislá válcová zařízení, ve 

kterých přichází protiproudně do styku kapalný proud stékající dolů s parou proudící 

nahoru. Tento proces umožňuje dělit směsi s vysokou účinností a nazývá se rektifikace .  

Dnes je destilace klíčová metoda dělení kapalných směsí v chemickém průmyslu a 

souvisejících průmyslových odvětvích, zejména v petrochemii a průmyslové organické 

chemii. Vzhledem k vysokým nárokům na provozní kapacitu zařízení se v dnešní době 

využívají více kontinuální destilační zařízení, (Richardson 2002). 

Schéma kontinuální rektifikační kolony je zobrazeno na (Obr. 1). Místo nástřiku 

dělí kolonu na dvě části, směrem nahoru, k hlavě kolony, roste podíl těkavějších složek, 

proto se tato část nazývá obohacovací, naopak směrem dolů, k patě kolony, podíl 

těkavějších složek klesá, proto se tato část nazývá ochuzovací. Ze spodní části kolony 

je kapalina odváděna do vařáku. Zde se dodáním tepla částečně odpaří a pára se vede 

zpět do kolony, dále se pak část redundantní kapaliny z vařáku odvádí jako destilační 

zbytek. Z vrchu kolony se odvádí pára bohatá na těkavější složky do kondenzátoru, 

kde zkondenzuje. Část vzniklé kapaliny se pak odebírá jako destilát a část se vrací do 

kolony jako reflux.(Petlyuk 2004) 
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Obr. 1 Schéma rektifikace (Allbrights 2002) 

 

Dle způsobu přivádění nástřiku lze rozlišit dva typy procesu kontinuální a 

vsádkový. 

Kontinuální destilace (rektifikace) – Nástřik je kontinuálně přiváděn do zařízení a 

zároveň jsou kontinuálně odváděny proudy destilátu a destilačního zbytku. Při 

kontinuálním procesu je složení jednotlivých proudů v čase konstantní. 

Vsádková destilace (rektifikace) – Celý objem nástřiku je jako vsádka umístěn do 

vařáku. Koncentrace těkavější složky v destilátu se v průběhu procesu snižuje, 

(Kister 1983). 
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Dále můžeme destilaci (rektifikaci) rozlišovat podle provozního tlaku. Jsou to: 

Atmosférická destilace – je prováděna za normálního tlaku (většina destilačních 

zařízení).  

Vakuová destilace – je destilace prováděna za sníženého tlaku. Využívá se hlavně tam, 

kde je třeba snížit provozní teplotu kvůli chemické stabilitě přítomných látek dělené 

směsi. 

Destilace za zvýšeného tlaku –využívá se k dělení směsí, které se za normálních 

podmínek nacházejí v plynné fázi. Například destilace vzduchu v Lindeho kolonách, 

(Kister 1983). 

2.1.1 Destilační kolony 

Jak již bylo zmíněno, destilační kolony jsou zařízení, kde se protiproudně přivádí 

do styku kapalina s párou. Největší průmyslové kolony dosahují v průměru až 10m a 

výšky až 75m. Z konstrukčního hlediska dělíme kolony na dvě základní skupiny – 

kolony patrové a kolony výplňové, (Richardson 2002). 

Patrové kolony 

 Vnitřní prostor kolony je vodorovnými přepážkami rozdělen na patra. Na 

každém patře je zadržována část stékající kapaliny a do ní je zaváděna pára tak, aby ve 

vzniklé pěně došlo k ustavení rovnováhy, a poté se fáze opět oddělí a kapalina stéká 

dolů a pára pokračuje nahoru. Patra jsou konstruována tak, aby bylo dosaženo účinného 

styku fází, aby tlaková ztráta byla co nejmenší, aby nedocházelo k unášení kapaliny 

z patra a aby konstrukce byla jednoduchá a cena nízká. V praxi jsou nejčastěji 

používaná následující konstrukční řešení: Kloboučková patra, Sítová a štěrbinová patra, 

Bezpřepadová (gridová) patra, Patra s pohyblivými elementy (ventilová) viz Obr. 2, 

(Závorka 1978). 
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Obr. 2 Příklady konstrukce dělících pater (Šnita 2007) 

 

Výplňové kolony  

V těchto kolonách je kontakt fází zajištěn na tělíscích výplně v celém objemu 

kolony. Tělíska mohou být volně nasypány, nebo jsou naskládány do pravidelného 

geometrického tvaru na nosných sítech. Rovnováha je zde dosažena na určité výšce 

výplně (ekvivalentním teoretickém patře). Důležité u tohoto typu kolon je, aby byl 

objem výplně rovnoměrně smočen. Tyto kolony musí být přesně navrženy vzhledem 

k proudům páry a kapaliny kolonou. U poddimenzované kolony hrozí zahlcení a při 

sníženém výkonu zase dochází k snížení dělící schopnosti, (Ray 1989). 

Tělíska výplně mohou být zhotoveny z kovu, z keramiky, nebo ze skla. 

Nejpoužívanějšími typy výplně jsou Rashigovy kroužky, Pallovy kroužky, Berlova 

sedla, nebo sedlová výplň INTALOX, viz Obr. 3. 

 

Obr. 3 Výplňová tělíska (Allbrights 2002) 
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2.2 Rovnováha kapalina-pára 

Fundamentální základ destilace je fyzikální rovnováha mezi kapalnou a parní 

fází. Rovnováha je stav dosažený po „nekonečné“ době kontaktu mezi fázemi. V praxi 

lze obvykle v systému kapalina-pára dosáhnout stavu blízkého rovnováze v poměrně 

krátké době. V rovnovážném stavu je obvykle složení parní fáze odlišné od složení 

kapalné fáze (pokud to není případ azeotropu, který bude popsán v odstavci 2.2.4). 

2.2.1 Rovnovážné vztahy 

Rovnováhu mezi parní a kapalnou fází pro danou složku i lze vyjádřit pomocí 

rovnovážného koeficientu neboli těkavosti složky Ki. Pro složení fází pak platí tento 

vztah (1). 

 
iii xKy ⋅=*  ( 1) 

kde Ki je rovnovážný koeficient pro složku i, xi  je molární zlomek i v kapalině a yi*  je 

molární zlomek složky i v páře při rovnováze. Rovnovážný koeficient je funkcí teploty, 

tlaku a molárního složení kapaliny. Tento vztah (1) platí pro každou složku smesi. 

Binární směs lze tedy popsat pomocí dvou rovnovážných koeficientů. Destilace je pak 

založena na rozdílnosti těkavostí složek směsi, a proto je důležitější jejich vzájemný 

vztah (2).  

 αij = Ki / Kj ( 2) 

kde αij je relativní těkavost složky i vzhledem k složce j. Relativní těkavost je často 

vyjádřena jako poměr těkavější složky k méně těkavé a proto jeho hodnota bývá větší 

než 1. Obecně platí, čím větší relativní těkavost, tím snáze lze složky od sebe destilací 

oddělit a naopak blíží li se relativní těkavost jedné, složky jsou obyčejnou destilací 

nerozdělitelné. Toho se využívá například u denaturace lihu.  

Rovnovážný poměr (1) zahrnuje fyzikální rovnováhu mezi fázemi. Tento systém může 

být binární nebo vícesložkový. Metody předpovídání rovnovah jsou založeny na 

aplikaci rovnovážné termodynamiky, nebo na korelaci experimentálních dat (Allbrights 

2002). 

 Nejjednodušší je popis rovnováhy v ideálním binárním systému. Zde pro kapalnou fázi 

platí Raultův zákon (3). 
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 pi = pi
0 xi ( 3) 

Kde pi je tlak par složky nad roztokem a pi
0 je tenze par dané složky a je funkcí teploty 

obvykle prezentovanou Antoinovou rovnicí (4). 

 ln pi
0 = A + B/(T + C) ( 4) 

Kde A, B a C jsou konstanty, které je možno pro mnoho základních prvků a sloučenin 

nalézt ve fyzikálně chemických databázích. Pro ideální plynnou fázi pak platí Daltnův 

zákon (5), kde pc je celkový tlak. 

 pi = pc yi ( 5) 

 Kombinací vztahů (1, 3 a 5) dostaneme vztah (6). 

 

P

p

pp

Pp

x

y
K i

ii

i

i

i
i

0

0

*

/

/
===  ( 6) 

V binárním systému platí, že xj = 1 – xi a  yj
*  = 1 – yi

* . Pro relativní těkavost pak platí 

vztah (7). 

 

)1/()1(

/
*

*

ii

ii
ij

xy

xy

−−
=α  ( 7) 

Vyjádřením y* (hodnoty x, y*a α jsou pro těkavější složku) se získá vztah (8) , (Atkins 

2006).    

 
x

x
y

)1(1
*

α
α

−+
⋅=  ( 8) 

 

2.2.2 Rovnováha v diagramu x-y 

Grafickým zobrazením vztahu (8) získáme x-y diagram viz (Obr. 4) pro ideální 

binární směs při konstantním tlaku. Kde x a y* jsou rovnovážné molární zlomky 

těkavější složky v kapalné a parní fázi. Křivka 1 znázorňuje rovnovážné složení, když 

má látka vyšší relativní těkavost α, křivka 2 když má nižší relativní těkavost α. Tyto 

křivky jsou charakteristické pro ideální směsi. Mnoho systémů se však nechová ideálně 

a je třeba vycházet z modifikovaného Raultova zákona (9), který zahrnuje aktivitní 

koeficient těkavější složky v kapalné fázi γi, který je funkcí teploty a složení kapaliny. 
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 Ki = yi
*/xi = (γi pi

0)/P ( 9) 

                                

 

 

Obr. 4 Rovnovážný diagram x-y 

Tento diagram se využívá ke grafickému řešení rektifikačních kolon McCabe-Thieleho 

metodou, např. určení počtu teoretických pater pro dělení dané binární směsi (viz 

odstavec 2.3.1). 

2.2.3 Popis rovnováhy pomocí T-x,y diagramu 

Rovnováhu v binární směsi lze při konstantním tlaku snadno popsat pomocí 

izobarických diagramů T-x,y, kde na vodorovné ose je složení směsi a na svislé ose je 

teplota viz Obr. 5. V diagramu jsou vyneseny dvě křivky. Křivka bodů varu, která 

znázorňuje závislost teploty varu směsi na složení, a křivka kondenzace znázorňující 

závislost teploty kondenzace směsi na složení. U ideální směsi se křivky protínají 

pouze v bodech čistých složek, kdy teplota varu je stejná jako teplota kondenzace. Tyto 

křivky dělí diagram na tři oblasti. Nad křivkou kondenzace je oblast přehřáté páry, pod 

křivkou varu oblast podchlazené kapaliny a mezi křivkami je oblast koexistence obou 
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fází. 

 

Obr. 5 Rovnovážný T-x,y diagram  

Pomocí diagramu T-x,y lze určit, v jakém skupenství se směs za daných podmínek 

nachází a množství a složení fází v dvoufázové oblasti. Na vzorovém diagramu (Obr. 5) 

se výchozí směs o složení x rozdělí na kapalnou fázi o složení xl a plynnou fázi o složení 

yv. Množství fází se pak určí pákovým pravidlem, (Moore 1979).   

 

2.2.4 Azeotrop 

Odchylky od ideálního chování směsi se mohou projevit vznikem azeotropu. 

Příčinou těchto odchylek jsou vzájemné interakce mezi molekulami směsi (např. 

vodíkové můstky). Směsi tvořící azeotrop vykazují při určitém složení a při daném tlaku 

maximum, nebo minimum teploty varu. Teplota varu je  při tomto složení rovna teplotě 

kondenzace a kapalná fáze má stejné složení jako parní fáze, (Atkins 2006). Tato 

skutečnost znemožňuje tyto složky oddělit obyčejnou destilací. Směs lze koncentrovat 

pouze do složení azeotropu. Na diagramech (Obr. 6) jsou zobrazeny příklady 

azeotropních směsí. Vlevo je zobrazení v T-x,y diagramu, kde jsou písmeny označeny 

oblasti skupenství, ve kterých se směs při dané teplotě nachází (L-kapalina, V-pára (od 
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vapour)), a vpravo je tatáž směs v x-y diagramu. Horní dvojice diagramů pak zobrazuje 

směs tvořící azeotrop s minimem teploty varu např. binární směs ethanol-voda. Spodní 

dvojice popisuje směs tvořící azeotrop s maximem teploty varu např. směs aceton-

chloroform, (Allbrights 2002). 

 

Obr. 6 Azeotropní směsi diagramy Txy a XY pro binární směsi s minimem (první 
řádek) a maximem bodu varu 

 

2.2.5 Databáze rovnovážných dat 

Protože teoretický výpočet rovnovah mezi kapalnou a parní směsi je zvláště u 

neideálních směsí komplikovaný, existují široké databáze experimentálně získaných 

rovnovážných dat (například Perry 1999, Holeček 2001). Data jsou obvykle uvedena ve 

formě tabulky, kde jsou při konstantním tlaku, většinou 101,3 kPa, zaznamenána teplota 

a k té odpovídající složení parní a kapalné fáze. 
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2.3  Řešení počtu pater destilačních kolon 

Základy výpočtu destilace binární směsi poprvé zpracoval Sorel v roce 1893. 

Jeho metoda zahrnovala entalpické bilance, látkové bilance a rovnovážné vztahy. Proto 

byly výpočty poměrně složité. V roce 1925 navrhují McCabe a Thiele možnost 

grafického řešení a této metody se začalo všeobecně využívat.(Hengstebeck 1966) Dále 

se vyvíjely různé modifikace této metody i jiné metody, které jsou popsány v literatuře 

(Billet 1979, Perry 1999, Hengstebeck 1966) Přes to, že se dnes pro návrhy 

průmyslových zařízení požívají počítačové programy, které na základě obsažených 

chemických, fyzikálních a termodynamických databází dokážou proces předpovídat a 

simulovat (např. Aspen Plus), McCabe-Thieleho grafická metoda se stále využívá pro 

svou jednoduchost a názornost především k výuce této problematiky.  

 

2.3.1 McCabe-Thieleho metoda 

Tuto grafickou metodu řešení počtu teoretických pater a refluxního poměru u 

rektifikačních kolon lze použít pro binární směsi. Metoda využívá fázovou rovnováhu a 

molární bilanci a předpokládá, že tepelné ztráty na koloně jsou zanedbatelné. I přes 

zjednodušení je tato metoda užitečná pro rychlé přiblížení a demonstrování činnosti 

kolony, (Perry 1999). 

Základem pro řešení touto metodou je rovnovážný diagram x-y. Do tohoto diagramu se 

vynesou hodnoty složení nástřiku xF, destilátu xD a destilačního zbytku xW, pracovní 

přímku obohacovací části p1, pracovní přímku ochuzovací části p2 a q-přímka. Počet 

teoretických pater se pak určí počtem pravoúhlých kroků mezi pracovními přímkami a 

rovnovážnou křivkou, které znázorňují rovnovážné stupně, viz (Obr. 7). Na vzorovém 

diagramu tedy vychází 4 teoretická patra. 
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Obr. 7 McCabe-Thieleho metoda určení počtu teoretických pater při rektifikaci 

 
Pracovní přímka obohacovací části je odvozena z látkové bilance obohacovací 

části a je dána rovnicí (10). 

 
11 +

+
+

=
R

x
x

R

R
y D  ( 10) 

kde R je poměr zpětného toku n& R k toku odebíraného destilátu Dn&  (11). 

 

D

R

n

n
R

&

&
=  ( 11) 

V případě totálního refluxu neodebíráme žádný destilát Dn& . R je tedy rovno nekonečnu 

a pracovní přímky jsou totožné s diagonálou x=y. Tohoto stavu se využívá při najíždění 

kolon. 

Pracovní přímka ochuzující části se jednoduše získá spojením bodu složení 

destilačního zbytku na diagonále x=y a průsečíku q-přímky a pracovní přímky 

obohacující části. Také pracovní přímku ochuzující části lze popsat rovnicí, vycházející 

z látkové bilance ochuzující části. Tuto rovnici a zároveň i odvození rovnic ostatních 

přímek lze nalézt v literatuře, (Šnita 2007) 
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q-přímka vychází ze složení nástřiku na diagonále x=y a její směrnice je dána 

parametry nástřiku. Rovnice q-přímky (12) vychází z látkové bilance nástřikového 

patra. 

 
11 −

−
−

=
q

x
x

q

q
y D  ( 12) 

 Parametr q je pak dán podílem kapalné fáze v nástřiku a vypočítá se ze vztahu (13). 

 

LFVF

FVF

hh

hh
q

−
−

=  ( 13) 

kde hVF je entalpie rovnovážné páry hLF je entalpie rovnovážné kapaliny hF je entalpie 

nástřiku. Na (Obr. 8) jsou znázorněny q-přímky charakteristické pro určitý stav 

nástřiku.  

 

Obr. 8 Příklady q-přímky v x-y diagramu pro různé teploty a koncentrace nástřiku 

q>1 – nástřikem je kapalina při teplotě nižší než bod varu 

q=1 – nástřikem je kapalina při teplotě bodu varu 

0<q<1 – nástřikem je směs kapaliny a páry 

q=0 – nástřikem je sytá pára 

q<0 – nástřikem je přehřátá pára 

2.4 Vsádková destilace 

V případě tohoto typu destilace je nástřik jako vsádka umístěn do prostoru 

vařáku. Zde je zahříván a pára je odváděna do kondenzátoru, viz (Obr. 9), nebo 
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rektifikační kolony. Po ukončení cyklu se zbytková kapalina z vařáku vypustí a naplní 

se novou vsádkou k dalšímu cyklu. Tento proces je využíván především v laboratořích a 

v malých výrobních jednotkách, kde stejné zařízení může sloužit k dělení více různých 

směsí. Mezi jednotlivými cykly je možné zařízení vyčistit pokud je to nutné. V případě 

dělení vícesložkové směsi lze vsádkovou destilací danou směs rozdělit na jednotlivé 

složky v jedné koloně, na rozdíl od kontinuální destilace kdy by bylo potřeba více 

kolon. Dosažení vysokého obsahu těkavější složky v destilátu není možné dosáhnout v 

jednom stupni, ale je nutné použít vícestupňovou rektifikační kolonu, kde se část 

zkondenzovaných par vrací zpět do kolony jako reflux. Na počátku je zařízení 

přivedeno do ustáleného stavu pod totálním refluxem a poté je část zkondenzovaných 

par odváděna jako destilát, (Sinnott 1999).  

 

Obr. 9 Schéma vsádková destilace (Šnita 2007) 

2.4.1 Bilance  

Při vsádkové destilaci jsou proměnné narozdíl od kontinuálního procesu závislé 

na čase. Jak je znázorněno na (Obr. 9), molární množství nástřiku ve vařáku nF během 

cyklu klesá až na konečný stav nW, což je množství destilačního zbytku. Naopak přibývá 

množství destilátu nD. Zároveň se mění i složení. Ve vařáku klesá obsah těkavější 

složky z xAF na xAW  a zároveň klesá průměrný obsah těkavější složky v destilátu ADx . 

Množství a složení destilátu lze pak získat bilancí počátečního a konečného stavu (14) 
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 DWF nnn +=  ( 14) 

a bilance těkavější složky (15). 

 ADDAVWAFF xnxnxn ⋅+⋅=⋅  ( 15) 

V případě rektifikace platí totéž, pokud se zanedbá zádrž kapaliny na patrech.  

Jak již bylo zmíněno, v průběhu destilace klesá koncentrace těkavější složky ve 

vařáku a v důsledku toho i koncentrace v odebíraném destilátu. Dosažení požadovaného 

složení destilátu je možné u vsádkového procesu zajistit dvěma způsoby: Procesem za 

konstantního složení destilátu, nebo procesem za konstantního poměru refluxu, (Šnita 

2007). 

 

2.4.2 Proces za konstantního složení destilátu  

Konstantního složení destilátu dosáhneme tak že jakmile začne obsah těkavější 

složky klesat, což se projeví zvýšením teploty v hlavě kolony, zvýšíme poměr refluxu a 

tím udržíme konstantní složení. Hodnota poměru refluxu se zvedá jen do té míry, aby 

byl proces ekonomicky výhodný. Zvedání poměru refluxu k nekonečnu vede k velké 

energetické náročnosti, (Sawistowski 1969).  

 

2.4.3 Proces za konstantního poměru refluxu  

Za konstantního poměru refluxu bude obsah těkavější složky v destilátu klesat. 

Proces tedy musí být navržen tak, že na počátku je odebírán destilát s vyšším a na konci 

s nižším obsahem těkavější složky. Průměrem je pak získáno požadované složení 

destilátu, (Sawistowski 1969). 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Popis aparatury 

Jedná se o rektifikační kolonu DN100 vyrobenou firmou Kavalier 

z borosilikátového skla. Kolona je určena pro rektifikaci kapalných směsí s teplotou 

varu až do 115°C při atmosférickém tlaku pro laboratorní a experimentální účely, 

(KavalierGlass 2010). Zařízení je navrženo pro vsádkový provoz. Schéma aparatury je 

zobrazeno na (Obr. 10) Červené body označují umístění teplotních senzorů, které jsou 

popsány v odstavci 3.2.1. 

 

Obr. 10 Schéma aparatury 

 

Vařák je vyhříván elektrickými topnými tělesy s napájením 400V~ o 

maximálním příkonu 12kW. Jde o dvě sady topných těles, znichž každé je tvořeno třemi 

spirálami. Každá sada je zapojena do hvězdy. Je možná modifikace zapojení do 
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trojúhelníku, které je ovšem z regulačního hlediska méně výhodné. Ovládání aparatury 

(Obr. 11) se nachází na kovové skříňce s elektroinstalací, umístěné na podpůrné 

konstrukci. Příkon vařáku lze nastavit vypínáním jednotlivých spirál. Do vařáku se 

vejde 12l vsádky a minimální hladina náplně vařáku, aby byly ponořeny topná tělesa a 

tak bylo zabráněno jejich zničení je 10l. Ve vařáku je také umístěn senzor pro měření 

teploty kapaliny ve vařáku. 

Kolona je tvořena pěti kloboučkovými patry s maximální tlakovou ztrátou na 

patře 250 Pa. Účinnost patra dle Murphreeho je 0,57-0,73. Na prvním patře (od hlavy) 

je umístěn druhý teplotní senzor, měřící teplotu páry.  

Kondenzátor s vodním chlazením pracuje jako totální kondenzátor. Průtok 

chladící kapaliny je měřen rotametrem před vstupem do kondenzátoru. Teplota chladící 

kapaliny je měřena jak na vstupu tak i na výstupu z kondenzátoru.  

 

Obr. 11 Ovládání aparatury 

TOP- Ovládací panel, kde lze šipkami nahoru a dolů nastavit požadovaná teplota 

v hlavě kolony. Dále je zde potvrzovací tlačítko, které není třeba používat, protože 

panel začne automaticky reagovat na změnu nastavení teploty. Dále jsou zde dva 

displeje. Horní displej zobrazuje aktuální teplotu v hlavě kolony, spodní displej 

zobrazuje nastavenou požadovanou hodnotu. 

HV - Hlavní vypínač aparatury – otočný vypínač nacházející se na boční stěně skříňky 

s elektroinstalací. 

K0- Kontrolka signalizující zapnutí hlavního vypínače. 

K1,2- Kontrolky signalizující chod topných těles 1 a 2 
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V1,2- Vypínače topných těles 1 a 2 

P1,2- Přepínače topných těles 1 a 2, které umožňují sepnout na každém topném tělese 

jednu, dvě, nebo všechny tři topné spirály o příkonu 2kW a tak nastavit příkon vařáku 

od 2–12kW.  

Na (Obr. 12) je zobrazena celá destilační aparatura s označením měřících a ovládacích 

prvků a míst pro odběr vzorku. 

 

Obr. 12 Destilační aparatura 
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3.2 Měření veličin na zařízení 

K diagnostice a ovládání destilační kolony je nezbytné měřit některé veličiny. 

V tomto případě jsou to teplota a složení směsi v různých místech zařízení. 

 

3.2.1 Měření teploty 

Zařízení je osazeno čtyřmi teplotními senzory PT 100, které jsou umístěny 

v hlavě kolony (Th), ve vařáku (Tv) a na vstupu (Tk1) a výstupu (Tk2) chladící 

kapaliny kondenzátoru viz (Obr. 10). Teplotní senzor v hlavě kolony je napojen na 

ovládací panel umístěný na skříňce s elektroinstalací viz (Obr. 11). Ostatní senzory mají 

společnou zobrazovací jednotku zvlášť uchycenou na opěrné konstrukci kolony viz 

(Obr. 12). Při měření je nutné přepojit na požadovaný senzor a vyčkat až se hodnota na 

displeji ustálí. 

 

3.2.2 Měření koncentrace fází 

Refraktometrické stanovení koncentrace ethanolu ve vodě 

K měření koncentrace kapalných směsí je možno použít refraktometrické 

metody. Refraktometr je optický přístroj sloužící k měření indexu lomu měřeného 

vzorku. V kapalných vzorcích je index lomu závislý na koncentraci rozpuštěných látek. 

Díky tomu lze ze změřeného indexu lomu určit koncentrace dané látky v rozpouštědle. 

Této metody se běžně užívá v cukrovarnictví k měření koncentrace cukru ve vodě. Je 

však třeba mít příslušná data k převodu indexu lomu na koncentrace, nebo data 

experimentálně získat. Index lomu je však také závislý na teplotě, proto je nutné 

provádět měření při konstantní teplotě, nebo si zjistit jak se index lomu v závislosti na 

teplotě mění. Experimentálně bude zhotoven diagram na odečítání složení vzorku, 

v závislosti na jeho indexu lomu a teplotě, při níž bude měření prováděno. 

 

Stanovení koncentrace pyknometricky 

Koncentrace některých binárních kapalných směsí lze určit také na základě 

jejich hustoty. Mají li složky směsi rozdílnou hustotu, jako například směs ethanol-
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voda, pak výsledná hustota směsi se nachází mezi hodnotami hustot čistých komponent 

a je dána jejím složením. Zpětně lze pak z hustoty určit koncentraci směsi. Je však třeba 

brát zřetel na to, že hustota je závislá na teplotě. Proto musíme znát i teplotu měřeného 

vzorku.  

Hustota se stanoví pomocí pyknometru. Pyknometr je speciální skleněná nádobka, která 

má při dané teplotě naplnění přesně stanovený objem. Prázdný suchý pyknometr se 

zváží na analytických vahách. Poté se naplní cca. do poloviny hrdla nádobky. Uzavře se 

zábrusovou uzávěrem s kapilárou, kterou unikne přebytek kapaliny. Tím se zaručí 

přesný vážený objem. V pyknometru nesmí zbýt bublinka vzduchu. Takto naplněný 

pyknometr se opět zváží a hustota vzorku se vypočítá podle vztahu (16) 

 

V

mm sp −
=ρ  

( 16) 

kde mp je hmotnost naplněného pyknometru ms je hmotnost suchého pyknometru a V je 

objem pyknometru. Koncentraci pak určíme ze srovnávací tabulky (Tabulka 1). 

Tabulka 1 Tabulka pro určení složení směsi z hustoty 

ρ 
[g/cm3] 

T [°C] → 
ρ 

[g/cm3] 
T [°C] → 

x ↓ 20 25 30 x ↓ 20 25 30 
0 0,99824 0,99708 0,99568 52 0,85931 0,85503 0,85068 
4 0,98239 0,98098 0,97932 56 0,85202 0,84771 0,84335 
8 0,97102 0,96895 0,96667 60 0,84513 0,8408 0,83642 
12 0,96043 0,95762 0,95467 64 0,83858 0,83424 0,82985 
16 0,94905 0,94571 0,94227 68 0,83233 0,82799 0,82359 
20 0,93717 0,9335 0,92976 72 0,82635 0,822 0,8176 
24 0,92543 0,92157 0,91764 76 0,82059 0,81624 0,81185 
28 0,91416 0,91017 0,90612 80 0,81503 0,81069 0,8063 
32 0,90349 0,89942 0,89528 84 0,80964 0,80531 0,80093 
36 0,89346 0,88933 0,88513 88 0,8044 0,80008 0,79571 
40 0,88407 0,87989 0,87564 92 0,79928 0,79497 0,79062 
44 0,87528 0,87106 0,86678 96 0,79427 0,78998 0,78565 
48 0,86705 0,86279 0,85847 100 0,78936 0,78508 0,78077 

 

3.3 Měření dělící účinnosti kolony 

Počet teoretických pater se určí grafickou McCabe-Thieleho metodou zmíněnou 

v odstavci 2.3.1. Měření se bude provádět při ustáleném stavu pod totálním refluxem. 

Při dosažení ustáleného stavu se odeberou vzorky ze spodního (pátého) patra a z hlavy 
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kolony. U odebraných vzorků se změří koncentrace metodami popsanými 

v odstavci 3.2.2. Získané hodnoty se vynesou do diagramu x-y získaného 

z rovnovážných dat pro směs ethanol-voda viz (Tabulka 2). 

 

 

Tabulka 2 Rovnováha ethanol – voda (Holeček 2001) 

x y t(x) x y t(x) 
- - °C - - °C 

0,00 0,0000 100,0 0,55 0,6793 79,3 
0,01 0,1191 96,8 0,60 0,7027 79,0 
0,03 0,2616 92,5 0,65 0,7278 78,7 
0,05 0,3425 89,8 0,70 0,7552 78,5 
0,10 0,4451 86,1 0,75 0,7853 78,3 
0,15 0,4961 84,3 0,80 0,8186 78,2 
0,20 0,5292 83,1 0,85 0,8559 78,1 
0,25 0,5546 82,3 0,90 0,8978 78,1 
0,30 0,5765 81,6 0,95 0,9454 78,1 
0,35 0,5969 81,1 0,97 0,9663 78,2 
0,40 0,6167 80,6 0,99 0,9885 78,3 
0,45 0,6368 80,1 1,00 1,0000 78,3 
0,50 0,6575 79,7       

 

McCabe-Thieleho metodou se stanoví počet teoretických pater NT. Počet 

skutečných pater NS získáme tak, že k počtu pater na koloně přičteme vařák a 

kondenzátor, které rovněž pracují jako rovnovážné stupně. Má li tedy kolona čtyři patra 

počet skutečných pater NS, který použijeme ve výpočtu pro celkovou účinnost kolony je 

šest. Celková účinnost kolony Ec se pak spočítá podle vztahu (17) 

 

S

T
c N

N
E =  

( 17) 

 

3.4 Měření tepelných ztrát na koloně 

Měření se provádí při ustáleném stavu pod totálním refluxem. Ustálený stav se 

projeví konstantní hodnotou teplot ve vařáku a v hlavě kolony. V tomto stavu, kdy 

nejdou žádné hmotové proudy do kolony ani z kolony, je veškeré teplo dodávané 

topnými tělesy spotřebováno na vývoj páry, tedy zvýšení entalpie směsi. Párou je toto 

teplo přeneseno do kondenzátoru a tam je odevzdáno chladícímu médiu. V ideálním 
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případě adiabatické kolony se teplo odevzdané chladící kapalině rovná teplu dodanému 

topnými tělesy. V reálném systému se však vyskytují ztráty. Tyto ztráty lze zjistit 

rozdílem tepla dodaného do vařáku a tepla odevzdaného kondenzátoru. Známe li příkon 

vařáku, stačí zjistit teplo odevzdané kondenzátoru entalpickou bilancí podle 

rovnice (18)  

 TcmH p ∆⋅⋅= &&  ( 18) 

kde H& je výkon kondenzátoru, m&  je hmotnostní průtok chladící vody, cp je tepelná 

kapacita a ∆T je rozdíl teplot na výstupu a vstupu chladící vody do kondenzátoru. 

Hmotnostní průtok m&  chladící vody přepočítáme z objemového průtoku V&  podle vztahu 

(19) 

 Vm && ⋅= ρ  ( 19) 

kde ρ je hustota vody při teplotě na vstupu do kondenzátoru. Tepelné ztráty PZ se pak 

vypočítají z rozdílu příkonu P dodaného do vařáku a výkonu H& odevzdaného 

kondenzátoru (20) 

   HPPZ
&−=                        ( 20) 

 

3.5 Sledování závislosti složení destilátu na čase 

Kolona se najede do ustáleného stavu a v průběhu se odebírají vzorky kapalného 

destilátu a stanovuje se koncentrace etanolu. Vyhodnocuje se vývoj koncentrace na čase 

do ustáleného stavu a po něm s ohledem na vstupné koncentraci dělené směsi.  



 

25 
 

4 VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

4.1 Kalibrace teploměrů 

Teplotní senzory bylo nutné zkalibrovat ponořením do lázně termostatu a 

porovnáním s teplotou naměřenou kalibrovaným rtuťovým teploměrem. Srovnávací 

výsledky jsem zaznamenal v tabulce (Tabulka 3) Označení T rtuť – teplota rtuťového 

teploměru, Th - teplotní sonda z hlavy kolony, Tv – teplotní sonda z vařáku, Tk1 – 

teplotní sonda na vstupu do kondenzátoru, Tk2 – teplotní sonda na výstupu 

z kondenzátoru.  

Tabulka 3 Kalibrace teplotních senzorů naměřené hodnoty 

T rtuť Th Tv Tk1 Tk2 

°C °C °C °C °C 
11,0 10,3 10,58 10,61 10,76 
11,9 11,2 11,54 11,59 11,74 
13,9 13,2 13,54 13,56 13,72 
15,9 15,2 15,49 15,51 15,70 
17,9 17,2 17,50 17,48 17,67 
19,9 19,2 19,56 19,50 19,66 
22,4 21,7 21,99 22,03 22,22 
24,8 24,1 24,49 24,48 24,69 
29,8 29,1 29,43 29,52 29,73 
34,8 34,1 34,42 - - 
39,7 39,1 39,36 - - 
44,6 44,0 44,35 - - 
49,6 49,0 49,38 - - 
54,7 54,2 54,46 - - 
59,6 59,1 59,39 - - 
64,6 64,1 64,41 - - 
69,6 69,1 69,49 - - 
74,5 74,1 74,44 - - 

79,5 79,1 79,57 - - 

 

 

V následující tabulce (Tabulka 4) jsou uvedeny záporné odchylky daných 

teplotních sond od teploty naměřené rtuťovým teploměrem. Hodnoty jsou zaokrouhleny 

na jedno desetinné místo. 
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Tabulka 4 Odchylky teplotních sond 

T rtuť ∆Th ∆Tv ∆Tk1 ∆Tk2 

°C °C °C °C °C 

11,0 0,7 0,4 0,4 0,2 

11,9 0,7 0,4 0,3 0,2 
13,9 0,7 0,4 0,3 0,2 
15,9 0,7 0,4 0,4 0,2 
17,9 0,7 0,4 0,4 0,2 
19,9 0,7 0,3 0,4 0,2 
22,4 0,7 0,4 0,4 0,2 
24,8 0,7 0,3 0,3 0,1 
29,8 0,7 0,4 0,3 0,1 
34,8 0,7 0,4 - - 
39,7 0,6 0,3 - - 
44,6 0,6 0,3 - - 
49,6 0,6 0,2 - - 
54,7 0,5 0,2 - - 
59,6 0,5 0,2 - - 
64,6 0,5 0,2 - - 
69,6 0,5 0,1 - - 
74,5 0,4 0,1 - - 

79,5 0,4 -0,1 - - 

 

Grafické znázornění odchylek teplotních sond v závislosti na teplotě měření lze vidět na 

(Obr. 13). 
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Obr. 13 Závislost odchylek teplotních sond na teplotě 

Na základě zjištěných odchylek jsem vytvořil kalibrační tabulku (Tabulka 5).  
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Tabulka 5 Tabulka ke kalibraci teplotních sond 

Sonda Interval teplot (°C) Záporná odchylka (°C) 

Th-hlava kolony  (11-37) 0,7 
  (38-52) 0,6 
  (53-72) 0,5 
  (72 >) 0,4 

Tv -vařák (11-36) 0,4 
  (37-47) 0,3 
  (47-67) 0,2 
  (67-77) 0,1 
  (77 >) -0,1 

Tk1 (11-21) 0,4 
  (22-30) 0,3 

Tk2 (11-21) 0,2 
  (22-30) 0,1 

 

Záporné odchylky je třeba přičíst k naměřené hodnotě a tím získáme skutečnou 

teplotu. Teplotní sondy kondenzátoru jsem kalibroval pouze do teploty 30°C, protože se 

zde nepředpokládá vyšší teplota. Sondy ve vařáku a hlavě kolony jsem kalibroval do 

teploty 80°C. Kalibrace při vyšších teplotách byla limitována použitým médiem 

termostatu, kterým byla v tomto případě voda. 

4.2 Kalibrace refraktometru 

Připravil jsem kalibrační řadu dvanácti vzorků o známé koncentraci etanolu a 

proměřil tyto vzorky při čtyřech různých teplotách udržovaných termostatem. Výsledky 

jsou zaneseny v tabulce (Tabulka 6) 

Tabulka 6 Index lomu směsi ethanol-voda 

nD T→       
x H2O ↓ 15°C 19,8°C 25°C 30°C 

0,032 1,3634 1,3617 1,3597 1,3576 
0,265 1,3659 1,3642 1,3621 1,3603 
0,364 1,3660 1,3644 1,3626 1,3607 
0,416 1,3660 1,3644 1,3626 1,3607 
0,448 1,3660 1,3644 1,3626 1,3607 
0,581 1,3648 1,3634 1,3617 1,3600 
0,764 1,3599 1,3587 1,3572 1,3555 
0,829 1,3560 1,3547 1,3533 1,3520 
0,883 1,3495 1,3491 1,3483 1,3460 
0,928 1,3434 1,3430 1,3424 1,3413 
0,967 1,3376 1,3375 1,3368 1,3359 
0,997 1,3332 1,3328 1,3322 1,3317 
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Při měření kalibrační řady směsi ethanol-voda se ukázalo, že tato směs vykazuje 

při sledování závislosti indexu lomu nD na koncentraci maximum viz (Obr. 14) 
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Obr. 14 Závislost indexu lomu směci etanol-voda pro různé koncentrace a teploty 
vzorku (Kalibrace refraktometru) 

 

Z článku (Riobóo 2009) je patrné že maximum indexu lomu se vyskytuje přibližně při 

koncentraci 41 molárních % vody. Vzhledem k této skutečnosti lze tedy 

refraktometricky stanovit koncentraci ethanolu ve směsi přibližně do 30molárních %. K 

porovnání naměřeného indexu lomu bude k dispozici srovnávací diagram viz (Obr. 15). 
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Obr. 15 Srovnávací diagram k refraktometru 

 

4.3 Výsledky měření dělící účinnosti kolony 

Měření jsem opět prováděl při ustáleném stavu v koloně, při příkonu vařáku 

10kW. Po ustálení teplot ve vařáku a v hlavě kolony jsem vyčkal 10 min a poté jsem 

odebral vzorky kapaliny, přibližně 80ml, z 5. patra (spodní patro) a vzorek z hlavy 

kolony. Změřil jsem koncentrace ethanolu a výsledky zanesl do tabulky (Tabulka 7) 

spolu s teplotami v ustáleném stavu v hlavě kolony a ve vařáku, kde x5 je molární 

zlomek ethanolu v kapalině na pátém patře a xD je molární zlomek ethanolu v hlavě 

kolony. 

Tabulka 7 Naměřené koncentrace vzorků 

  T hlava T vařák x5 xD 

Měření  °C °C     

1 77,3 94,9 0,037 0,655 
2 77,8 95,2 0,051 0,636 
3 77,5 96,5 0,049 0,650 
4 77,6 95,9 0,057 0,653 
5 77,5 95,7 0,052 0,654 

průměr 77,54 95,64 0,049 0,650 
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 Získané hodnoty jsem zprůměroval, vynesl do rovnovážného diagramu x-y a McCabe-

thieleho metodou jsem stanovil počet teoretických pater viz (Obr. 16) 

 

 

Obr. 16 Grafické řešení počtu pater 

 
Patra jsou v diagramu znázorněna žlutě. Počet teoretických pater NT je tedy 2,6. 

Protože kolona má 5 pater a kondenzátor, počet skutečných pater NS  bude 6. Vařák se 

v tomto případě nepřičítá, protože vzorek není odebírán z vařáku, ale ze spodního 

pátého patra. 

Výpočet celkové dělící účinnosti kolony. 

433,0
6
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T
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Celková účinnost kolony Ec je tedy 43,3%.  
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4.4 Výsledky měření tepelných ztrát 

Zapnul jsem aparaturu a nechal ji naběhnout do ustáleného stavu při příkonech 

10, 8 a 6kW. Poté jsem měřil teploty chladící vody na vstupu a výstupu do 

kondenzátoru při různých průtocích chladící kapaliny. 

 

Výpočet 

Přepočet objemového průtoku chladící vody V&  na hmotnostní průtok m& . Hustota vody 

ρ při vstupní teplotě je 0,99974 kg/l (rotametr je připojen na vstupu do kondenzátoru). 

]/[0278.0]/[3600/]/[100]/[99974,0 skghshllkgVm =⋅=⋅= && ρ . 

Výpočet tepelného toku kondenzátorem. Hodnoty teplot Tk1 a Tk2 jsou po korekci dle 

kalibrační tabulky (Tabulka 5) a v tabulce (Tabulka 8) jsou uvedeny ve vypočítaných 

hodnotách. V naměřených hodnotách jsou teploty odečtené ze zobrazovací jednotky 

teplotních sond Tk10 a Tk20. 

].[31,2][1031,2

])[46,10][35,30(][4182][0278,0)12(
3

111

kWW

CCKkgJskgTkTkcmH p

=⋅=

=°−°⋅⋅⋅⋅⋅=−⋅⋅= −−−
&&

Výpočet tepelných ztrát 

][69,7][31,2][10 kWkWkWHPPZ =−=−= & . 

Výsledky jsou zaneseny v (tab)  

Tabulka 8 Tepelné ztráty kolony 

Naměřené hodnoty  Vypočítané hodnoty 

P V&  Tk10 Tk20 Tk1 Tk2 m&  H&  PZ 
kW l/h °C °C °C °C kg/s kW kW 

10 100 10,06 30,25 10,46 30,35 0,0278 2,31 7,69 
10 120 9,96 27,10 10,36 27,20 0,0333 2,35 7,65 
10 140 9,72 24,60 10,12 24,70 0,0389 2,37 7,63 
10 160 9,60 22,18 10,00 22,28 0,0444 2,28 7,72 
8 100 9,60 24,22 10,00 24,32 0,0278 1,66 6,34 
8 120 9,47 21,80 9,87 22,00 0,0333 1,69 6,31 
8 140 9,40 20,13 9,80 20,33 0,0389 1,71 6,29 
8 160 9,36 18,63 9,76 18,83 0,0444 1,69 6,31 
6 100 9,60 19,02 10,00 19,22 0,0278 1,07 4,93 
6 120 9,50 17,64 9,90 17,84 0,0333 1,11 4,89 
6 140 9,55 16,41 9,95 16,61 0,0389 1,08 4,92 
6 160 9,61 15,79 10,00 15,99 0,0444 1,11 4,89 
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Tato úloha bude součástí laboratorních úloh prováděných na této koloně. 

 

4.5 Výsledky sledování změn složení destilátu na čase 

Nechal jsem kolonu naběhnout do ustáleného stavu při příkonu vařáku 10kW. 

Poté jsem začal odebírat veškerý kondenzát a stopoval jsem čas. Experimentálně jsem 

tak zjistil objemový tok kondenzátu 166 ml/min. Pro stanovení koncentrace 

pyknometrem je potřeba více než 50 ml vzorku. Protože by bylo složité plynule odebírat 

destilát, rozhodl jsem se odebírat periodicky množství potřebné k změření koncentrace. 

Odebíral jsem 100ml každé dvě minuty a tím jsem nahradil stálý odběr destilátu 

50ml/min a do kolony se vracel tok kondenzátu 116ml/min. Při stejném složení a 

hustotě obou proudů pak platí pro refluxní poměr R 
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Během tohoto měření jsem odebral patnáct vzorků. Celková doba odběru tedy byla 

30 min. Po změření koncentrace jsem získaná složení zanesl do (Tabulka 9) 

Tabulka 9 Změna složení destilátu 

t x 
min % 
0 42,47 
2 62,32 
4 65,49 
6 64,97 
8 64,18 
10 63,37 
12 62,39 
14 61,53 
16 60,34 
18 58,3 
20 53,42 
22 47,22 
24 36,85 
26 22,91 
28 14,32 

 

Na (Obr. 17) jsem pak vynesl závislost složení destilátu na čase do grafu. 
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Obr. 17 Složení destilátu v závislosti na čase 

 

Dále jsem vynesl rychlosti změny koncentrace 
dt

dx
 v závislosti na čase t viz Obr. 18 
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Obr. 18 Závislost rychlosti změny koncentrace na čase 
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5 DISKUZE VÝSLEDK Ů 

5.1 Kalibrace teplotních senzorů 

Na zařízení jsou použity teplotní odporové senzory Pt100. Tyto senzory pracují 

na principu změny elektrického odporu při změně teploty, která by měla být v ideálním 

případě lineární. Ačkoliv jsou tyto teplotní senzory považovány za přesné, vykazují 

proti kalibrovanému rtuťovému teploměru jisté odchylky, uvedené ve výsledcích 

(kapitola 4.1). Teplotní senzory ukazovaly nižší hodnoty než rtuťový teploměr. Tyto 

odchylky nejsou konstantní a s rostoucí teplotou mají klesající charakter, viz (Tabulka 

3) uvedená ve výsledcích.  

Maximální odchylku vykazoval teplotní senzor umístěný v hlavě kolony, který je 

napojen na jinou zobrazovací jednotku (viz kapitola 3.1) než ostatní senzory a 

vykazoval odchylku 0,7°C. Tato odchylka může být způsobena také kombinací 

odchylky senzoru a chyby zobrazovací jednotky. Přesto, že se tato odchylka nemusí 

jevit jako velká, může mít v některých případech relativně velký vliv. 

Vsádková destilace bývá často řízena na základě teploty T v hlavě kolony, která 

odpovídá složení směsi v hlavě kolony a tedy v destilátu. V tabulce 10 je uvedeno 

rovnovážné složení směsi ethanol-voda při rozdílu teplot 0,7°C od teploty 78,8°C.  

Tabulka 10 Rozdíl složení směsi 

T [°C] x y 

78,8 0,64 0,7212 

78,1 0,90 0,8978 
 

Dosazením odchylky do vztahu pro entalpickou bilanci získáme odchylku 

výkonu kondenzátoru, která by vznikla použitím hodnot teploty bez korekce. 

].[114,0][9,113

])[7,0(][4182][0389,0)( 111

kWW

CKkgJskgTodchylkacmH p

==

=°⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅= −−−
&&

 

Při průtoku chladící kapaliny 140l/h by tedy odchylka 0,7 °C způsobila 

odchylku výkonu kondenzátoru 0,114kW. Při výkonu kondenzátoru 1,1-2,35kW činí 

tato odchylka 5-10%.  
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5.2 Kalibrace refraktometru 

Při kalibraci refraktometru jsem zjistil, že směs vykazuje při určitém složení 

maximum indexu lomu. Tato skutečnost je diskutována autory v práci (Riobóo 2009). 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.2,  maximum indexu lomu se dle článku vyskytuje 

přibližně při koncentraci 41 molárních % vody a je důsledkem mezimolekulárních 

interakcí ve směsi. Což je v dobré shodě s mými naměřenými daty viz (Obr. 19), která 

jsou však s ohledem na rozlišení refraktometru méně přesná a maximum nelze 

spolehlivě určit. V dostupné literatuře je index lomu změřen s přesností na šest 

desetinných míst. Dostupným refraktometrem lze index lomu změřit pouze do třetího 

desetinného místa. V širší oblasti kolem maxima, kde jsou rozdíly indexu lomu 

minimální, se proto index lomu jeví jako konstantní. 
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Obr. 19 Porovnání naměřeného indexu lomu s hodnotami z práce (Riobóo 2009) 

Na (Obr. 19) je grafické srovnání mnou naměřených hodnot indexu lomu 

s hodnotami uvedenými v práci (Riobóo 2009), které jsou v legendě grafu označeny 

písmenem „c“. 

S ohledem na předchozí, je tato metoda spolehlivě použitelná pouze do 

koncentrace 30 molárních % etanolu. Vzhledem k citlivosti použitého přístroje jsou 
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minimální rozdíly v indexu lomu v blízkosti maxima neměřitelné. Z toho vyplývá, že 

pro koncentrace etanolu vyšší než 30 molárních % je třeba zvolit jinou analytickou 

metodu. 

 

5.3 Dělící účinnost kolony 

Během spouštění kolony obvykle nejsou zaplněny vodní přepady a pára, která je 

v rovnováze s kapalinou ve vařáku prochází kolonou až do kondenzátoru a hromadí se 

v horním patře, protože ji tlak par nepustí přes přepad. Proto je třeba po nahromadění 

kapaliny vypnout topení, tím se sníží tlak par, nahromaděná kapalina steče kolonou do 

vařáku a zaplní vodní uzávěry přepadů. V důsledku toho se v předloze pro destilát 

nahromadí kondenzát o nižší koncentraci. Proto je třeba při odběru vzorku nejdříve část 

předlohy odpustit a vyčkat do zaplnění všech pater v koloně. Pakliže jsou patra 

zaplněna, lze očekávat ustavení rovnováhy v konečném reálném čase, což se projeví na 

koncentraci odebíraných vzorků z předlohy kondenzátu destilátu.  

5.4 Měření tepelných ztrát 

Z výsledků měření tepelných ztrát lze vyvodit energetickou náročnost destilace. 

Při snižování příkonu do vařáku klesala i tepelná ztráta, ale podíl této ztráty na příkonu 

rostl. K největším tepelným ztrátám dochází v oblasti vařáku, kde je největší teplotní 

gradient. Směrem k hlavě kolony tepelné ztráty klesají. Tyto ztráty by se daly podstatně 

zmenšit tepelnou izolací vařáku.  

 

5.5 Sledování změn složení destilátu na čase 

Narozdíl od předchozích úloh, které řeší stacionární vlastnosti vsádkové 

rektifikační kolony v ustáleném režimu pod totálním refluxem. Toto měření postihuje 

dynamické vlastnosti vsádkové kolony, sledováním změny koncentrace etanolu v 

destilátu. Tato úloha má přiblížit chování kolony při odběru destilátu za konstantního 

poměru zpětného toku. Ačkoli se při odběru konstantního objemu při změně 
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koncentrace nedodrží poměr molárního toku destilátu a refluxu, lze si tímto způsobem 

proces za konstantního refluxu dobře přiblížit. 

Ve výsledném grafu (viz Obr. 17), který zobrazuje změnu složení destilátu na 

čase, můžeme vidět na počátku odběru nárůst koncentrace ethanolu, ačkoli by měla 

teoreticky koncentrace ethanolu klesat od maximální hodnoty. Tento nárůst je způsoben 

najížděcím režimem kolony, který je popsán v odstavci 5.3.  

V grafu (Obr. 18) můžeme posuzovat rychlost změny koncentrace ethanolu. Na 

počátku koncentrace rychle narůstala až do čtvrté minuty. Od té doby docházelo k velmi 

pozvolnému poklesu koncentrace Kdy změna koncentrace v čase je téměř nulová. Ve 

čtrnácté minutě pak začíná zrychlující pokles, který se až při posledním odběru vzorku 

začíná zpomalovat. 
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6 UKÁZKOVÉ ÚLOHY 

V této kapitole jsou uvedeny návrhy návodů k laboratorním úlohám, které byly vybrány 

na základě provedených experimentů jako modelové úlohy pro posluchače předmětu 

Laboratoř procesního inženýrství I a II: 

• Stanovení dělící účinnosti rektifikační kolony 

• Měření tepelných ztrát zařízení 

• Sledování změn složení destilátu na čase při odběru 

Před vlastními návody jsou uvedeny doporučení pro bezpečný provoz kolony a pracovní 

pokyny pro její najíždění. 

6.1 Bezpečnost 

Elektroinstalace – při práci s aparaturou neotvírejte skříňku s elektroinstalací. 

Hrozí zde úraz elektrickým proudem! 

 

Před spuštěním zařízení – je nezbytné zkontrolovat následující body: 

• Ve vařáku musí být dostatečné množství kapaliny, aby byla zcela ponořena 

topná tělesa. Nejsou li zcela ponořena, hrozí jejich zničení! 

• Musí být uzavřen a zajištěn vstup pro vsádku. Během procesu vzrůstá ve vařáku 

tlak a hrozí tak vystříknutí vařící náplně vařáku a opaření obsluhy! 

• Před spuštěním pustíme do kondenzátoru chladící vodu (150 l/h), aby výpary 

ethanolu neunikaly do prostoru laboratoře! 

• Zkontrolujeme, zda jsou uzavřena místa pro odběr vzorků.  

 

Během provozu  

• Během provozu a těsně po provozu je kolona zahřátá na vysokou teplotu. Proto 

se kolony nedotýkáme. Hrozí popálení! 

• Přívod chladící vody nezastavujte, dokud teplota vsádky neklesne pod 

45°C.Pracovní postup  
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6.2 Spouštění kolony 

Jsou li splněny všechny body uvedené v odstavci bezpečnost, pustíme chladící 

vodu na průtok 150 l/h a zapneme červený hlavní vypínač, umístěný na levém boku 

skříňky s elektroinstalací. Nyní by se měla rozsvítit zelená kontrolka PROVOZ a 

displeje zobrazovacích jednotek teplotních sond. Topná tělesa jsou nyní ještě vypnutá. 

Nyní nastavíme příkon vařáku na 10kW a to tak, že přepínače topných těles označené 

TOPENÍ SEKCE nastavíme jeden do polohy 2 a druhý do polohy 3 (5 spirál o příkonu 

2kW). Nyní spustíme oba vypínače označené TOPENÍ 1 a TOPENÍ 2 do polohy 1. Poté 

se rozsvítí kontrolky TOPENÍ 1 ZAPNUTO a TOPENÍ 2 ZAPNUTO a směs ve vařáku 

se začne zahřívat.  

Při náběhu nejsou obvykle zaplněny vodní uzávěry přepadů u pater. Pára tedy 

prochází přes přepady a hromadí se na horním patře (případně jiném patře kde není 

zaplněn vodní uzávěr). Je třeba vyčkat, až se v daném patře nahromadí větší množství 

kapaliny a poté vypnout obě topná tělesa. Kapalina nahromaděná v horním patře steče 

dolů a zaplní vodní uzávěry. Pak opět spustíme topná tělesa a kolona již funguje 

normálně.  

Odpustíme předlohu pro destilát, kde se při spouštění nahromadila směs chudší 

na ethanol a počkáme, než kolona naběhne pod totálním refluxem do ustáleného stavu. 

Ten se projeví konstantní hodnotou teplot ve vařáku a v hlavě kolony. Do zobrazovací 

jednotky připojíme teplotní sondu vařáku, ať můžeme pozorovat vývoj teploty směsi ve 

vařáku. Zároveň sledujeme teplotu v hlavě kolony. Po ustálení teplot ještě 10 min. 

počkáme, ať máme jistotu ustáleného stavu.  
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6.3 Stanovení dělící účinnosti kolony 

 Při ustáleném stavu pod totálním refluxem odebereme vzorky ze spodního patra 

a z hlavy kolony přibližně 70ml. Vzorky necháme v uzavřené nádobce vychladnout na 

teplotu 30°C. Poté změříme hustoty vzorku pomocí pyknometru. Pro každý vzorek 

použijeme jiný suchý! pyknometr. Z hustoty vzorku pak stanovíme pomocí převodové 

tabulky složení vzorku. Získaná složení zaneseme do x-y rovnovážného diagramu a 

McCabe-Thieleho metodou stanovíme počet teoretických pater. Ze získaného počtu 

teoretických pater pak poměrem s počtem skutečných pater získáme dělící účinnost 

kolony.  

Výpočty 

Výpočet hustoty 

V

mm SP )( −
=ρ  

V – je objem pyknometru [cm3], mS – je hmotnost suchého pyknometru [g], mP – je 

hmotnost plného pyknometru [g], ρ je hustota vzorku [g/cm3] 

 

Výpočet celkové dělící účinnosti 

S

T
c N

N
E =  

Ec je celková dělící účinnost kolony, NT je počet teoretických pater. NS je počet 

skutečných pater +1 (kondenzátor) 

 

Výsledky 

Tabulka k stanovení složení vzorku 

 Místo odběru 
  

T mS mP V ρ xEtOH 
[°C] [g] [g] [cm3] [g/cm3] [-] 

Hlava kolony       
Spodní (5.)patro             
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Diagram x-y pro grafické řešení počtu teoretických pater 
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6.4 Měření tepelných ztrát kolony 

Tepelné ztráty stanovíme při ustáleném stavu pod totálním refluxem při příkonu 

vařáku 10, 8 a 6kW. Při totálním refluxu je teplo dodávané topnými tělesy spotřebováno 

na vývoj páry, tedy zvýšení entalpie směsi. Párou je toto teplo přeneseno do 

kondenzátoru a tam je odevzdáno chladícímu médiu. Entalpickou bilancí kondenzátoru 

stanovíme jeho výkon a z rozdílu výkonu kondenzátoru a příkonu vařáku zjistíme 

tepelné ztráty.  

Průtok chladící kapaliny nastavíme na 120 l/h. K zobrazovací jednotce připojíme 

teplotní senzor na vstupu kapaliny do kondenzátoru, počkáme, až se zobrazovaná 

hodnota ustálí a zapíšeme do tabulky. Poté připojíme teplotní senzor na výstupu 

z kondenzátoru a po ustálení teplotu opět zaznamenáme do tabulky. Poté změníme 

příkon vařáku, 5 minut počkáme, až se kolona ustálí při změněném příkonu a postup 

odečítání teplot opakujeme. Ze získaných dat pak provedeme entalpickou bilanci 

kondenzátoru a následně určíme tepelnou ztrátu. Pro výpočet korigujeme hodnoty teplot 

dle kalibrační tabulky teplotních sond. 

 

Výpočty 

Přepočet objemového průtoku na hmotnostní.  

3600

V
m V

&

&
⋅

=
ρ

 

ρV  je hustota vody při teplotě na vstupu [kg/dm3], V&  je objemový průtok chladící vody 

[l/h], m&  je hmotnostní průtok chladící vody [kg/s] 

 

Výpočet výkonu kondenzátoru. Tepelná kapacitu vody cp je v daném rozmezí 4182 J.kg-

1.K-1 

1000

Tcm
H p ∆⋅⋅

=
&

&  

∆T je rozdíl teplot na vstupu a výstupu chladící vody kondenzátoru [°C], H&  je výkon 

kondenzátoru [kW]. 

 

Výpočet ztrátového výkonu. 
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HPPZ
&−=  

P je příkon vařáku [kW], PZ je tepelná ztráta [kW]. 

Výsledky 

Tabulka k měření tepelných ztrát 

P V Tk1 Tk2 cp m&  ∆T H&  PZ 
[kW] [l/h] [°C] [°C] [J.kg -1.K-1] [kg/s] [°C (K)] [kW] [kW] 

  / /      
  / /      
  / /      

 

6.5 Sledování závislosti složení destilátu na čase 

 Po dosažení ustáleného stavu při příkonu 10kW začneme v dvouminutových 

intervalech odebírat z hlavy kolony vzorky destilátu v množství 100ml. Těchto vzorků 

odebereme patnáct. Vzorky necháme v označených nádobkách vychladnout a poté 

stanovíme jejich koncentraci pyknometrickou metodou, popsanou v úloze „Měření 

dělicí účinnosti kolony“. Získané hodnoty složení zaznamenáme do tabulky a poté 

vyneseme do grafu v závislosti na čase odběru. Rovněž vyneseme do grafu závislost 

rychlosti změny koncentrace  dx/dt na čase a navrhneme v jakém čase by bylo vhodné 

proces ukončit, abychom získali maximální množství destilátu s vysokým obsahem 

ethanolu. 

 

Výsledky 

Tabulka pro sledování dynamických vlastností vsádkové rektifikace 

t x dt dx dx/dt 
min  min   

0     
2     
...     
28     

 

 

Závěr  

Do závěru uvedeme hodnocení výsledků a poznatky, které jsme nabyli při 

absolvování dané úlohy. 
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7 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce měla za cíl provést experimentální měření na stanici 

vsádkové rektifikační kolony v nové laboratoři chemického inženýrství na VŠB-TU 

Ostrava a na základě těchto měření navrhnout modelové úlohy pro tuto stanici.  

Na základě výsledků experimentálních měření uvedených v páté kapitole jsem 

navrhl tyto modelové úlohy. 

Měření dělící účinnosti kolony - zde se studenti seznámí 

s analytickými metodami stanovení složení binární směsi ethanol – voda, s grafickým 

řešením počtu teoretických pater destilační kolony a výpočtem účinnosti skutečných 

pater. 

Měření tepelných ztrát na koloně – při této úloze mají studenti na základě 

entalpické bilance kondenzátoru při totálním refluxu stanovit tepelné ztráty při různých 

příkonech vařáku. Touto úlohou si také ověří energetickou náročnost rektifikace. 

Sledování změn složení destilátu na čase – u této úlohy si studenti ověří 

dynamické chování vsádkové rektifikace. 

Popisu modelových úloh je věnována šestá kapitola, ve které jsou uvedeny 

návody na jednotlivá měření s vzorečky pro výpočet a prázdnými tabulkami, případně 

grafy, pro zaznamenání výsledků. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL Ů 

A empirická konstanta pro Antoinovu rovnici [-]  
B empirická konstanta pro Antoinovu rovnici [-]  
C empirická konstanta pro Antoinovu rovnici [-]  

cp tepelná kapacita [J.kg-1.K-1] 
Ec celková účinnost kolony [-]  

H&  výkon kondenzátoru [W] 
hF entalpie nástřiku [J/mol] 

hLF entalpie kapalné fáze [J/mol] 
HV hlavní vypínač  
hVF entalpie parní fáze [J/mol] 
Ki rovnovážný koeficient pro složku i [-]  

Kj rovnovážný koeficient pro složku j [-]  
m&  hmotnostní tok [kg/s] 
mP hmotnost plného pyknometru [g] 
mS hmotnost suchého pyknometru [g] 

nD molární tok destilátu [mol/s] 
nD molární množství destilátu [mol] 
nD index lomu [-]  
nF molární množství nástřiku [mol] 

nR molární tok refluxu [mol/s] 
NS počet skutečných pater [-]  
NT počet teoretických pater [-]  
nW molární množství destilačního zbytku [mol] 

P celkový tlak [Pa] 
P příkon vařáku [W] 
pi tlak par složky nad roztokem [Pa] 
pi

0 tenze par složky i [Pa] 

PZ tepelné ztráty [W] 
q parametr q-přímky [-]  
R poměr zpětného toku [-]  
t čas [min] 

T teplota [K]  
V objem [cm3] 

V&  objemový průtok [l/h]  

x molární zlomek v plynné fázi [-]  

x5 molární zlomek vzorku z pátého patra [-]  

ADx  průměrný molární zlomek těkavější složky v destilátu [-]  

xAF molární zlomek těkavější složky v nástřiku [-]  
xAW molární zlomek těkavější složky v destilačním zbytku [-]  
xD molární zlomek v destilátu [-]  
xEtOH molární zlomek vethanolu [-]  
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xH2O molární zlomek vody [-]  
xi molární zlomek těkavější složky v kapalné fázi [-]  

xj molární zlomek těkavější složky v kapalné fázi [-]  

y molární zlomek v kapalné fázi [-]  
yi

* molární zlomek těkavější složky v plynné fázi [-]  
yj

* molární zlomek méně těkavé složky v plynné fázi [-]  

α relativní těkavost [-]  

αij reltivní těkavost složky i vzhledem ksložce j [-]  
γi aktivitní koeficient složky i [-]  
ρ hustota [g/cm3] 

∆T rozdíl teplot [°C] 
 

SEZNAM ZKRATEK 

K0 kontrolka zapnutí hlavního vypínače  
K1,2 kontrolky chodu topných těles  

P1,2 přepínače topných těles  
Th teplotní sonda v hlavě kolony  
Tk1 teplotní sonda na vstupu do kondenzátoru  
Tk2 teplotní sonda na výstupu z kondenzátoru  

TOP teplotní ovládací panel  
Tv teplotní sonda ve vařáku  
V1,2 vypínače topných těles  
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