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1  Úvod  

Významnou součástí výrobkového portfolia ostravské firmy BorsodChem Moravské 

chemické závody, s.r.o. (BC MCHZ), která je známa zejména svou výrobou anilinu 

a cyklohexylaminu, je segment „Speciálních aminů“ (SA), se kterým BC MCHZ vstoupily na 

trh v roce 1993. SA se používají v nejrůznějších oblastech průmyslu, především však jako 

katalyzátory při výrobě polyuretanových hmot (N,N-dimethylcyklohexylamin, N,N-

dimethybenzylamin, N,N,N´,N´,N´´-pentamethyldiethylentriamin), také při výrobě 

slévárenských pryskyřic (N,N-dimethylisopropylamin), agrochemikálií (cyklopentylamin), 

barviv (N,N-diethylanilin), meziproduktů pro ethoxylační zpracování (N-ethylanilin)
 
atd. 

(Obr. 1) [1].  

Katalyzátory 
slevárenských 

pryskyřic

14%

Agrochemikálie
8%

Další
3%

Farmaceutika, barviva
16%

Polyurethanové 
katalyzátory

59%

 
Obr. 1 Přehled nejdůležitějších oblastí použití SA z produkce BC MCHZ 

 

Výroby speciálních aminů jsou založeny na katalytických reakcích v kapalné fázi a to 

buď šaržovitě v autoklávech [2] nebo v kontinuálních zkrápěných reaktorech [3]. Všechny 

technologie výroby SA byly vyvinuty vlastní výzkumně vývojovou základnou, některé ve 

spolupráci s Ústavem organické technologie VŠCHT Praha. Vývoj technologií začíná vždy 

v laboratorním měřítku. Zatímco přenos výsledků z laboratorních autoklávů do provozního 

měřítka je relativně jednoduchý, tudíž není zapotřebí čtvrtprovozního výzkumu, v případě 

zkrápěných reaktorů se výsledky z laboratoře a provozu mohou významně lišit.  

Vzhledem k parametrům laboratorních průtočných reaktorů, jenž se  vyznačují malým 

průměrem a velmi krátkou délkou katalytické vrstvy [4],[5], jsou data v nich naměřená 

poměrně nepřesná a poskytují jen základní informaci o schůdnosti resp. neschůdnosti děje. 

Vlastní podmínky pro nastavení reakčních parametrů před provozní zkouškou jsou 

modelovány na čtvrtprovozních reaktorech [6], které se svými vlastnostmi blíží provoznímu 

uspořádání. Čtvrtprovozní výzkum je však relativně finančně a časově náročný a mnohdy 

prodlužuje rozhodnutí o proveditelnosti výroby o několik měsíců, což v některých případech 

znamená ztrátu zájmu zákazníka.  

Příčinou podstatně horších výsledků při reakcích vedených v laboratorním měřítku při 

stejných podmínkách jako ve větším reaktoru (čtvrtprovozní nebo provozní zařízení) je 

pravděpodobně rozdílná hydrodynamika toku. Předložená práce se zabývá jednak 



 3 

vyspecifikováním  odchylek v charakteru toku reakční směsi přes katalytické vrstvy v různě 

velkých reaktorech a jejich vlivem na výsledky přípravy 3 vybraných SA (N-ethylanilin, N,N-

diethylanilin a N,N-dimethylcyklohexylamin), které jsou z pohledu objemu výroby 

nejdůležitějšími speciálními produkty BC MCHZ a dále možnostmi, jak hydrodynamické 

poměry toku kapaliny laboratorním reaktorem zlepšit. Podle odborné literatury může být 

uplatněna např. optimalizace poměru průměru trubky reaktoru ku průměru zrna katalyzátoru 

snižováním velikosti částice katalyzátoru [7], ředění katalytické vrstvy inertním materiálem 

malého zrnění [8],[9], omezení středového toku odstraněním osové sondy z reaktoru, zlepšení 

redistribuce toku a dokonalejší uložení katalyzátoru v sypané vrstvě [10],[11].  

 

2 Cíl disertační práce 
 

Cílem disertační práce je vyspecifikovat makrokinetické vlivy související s velikostí 

a rozměry zkrápěných reaktorů a aplikovaných katalyzátorů, se zvláštním zřetelem na 

laboratorní reaktor, při přípravě vybraných speciálních aminů katalytickými reakcemi 

vedenými v kapalné fázi.   

Důležitou součástí řešení bude navržení takových opatření, která budou mít za úkol 

minimalizovat odchylky od ideálního chování zkrápěných reaktorů, které jsou způsobovány 

především v malém laboratorním reaktoru rozdíly v  hydrodynamice toku reakční směsi. 

Konečným efektem práce by mělo být pro skupiny technologií založených na 

podobném principu, navržení takové metodiky testování (zrnění katalyzátoru, ředění 

katalytické vrstvy, úpravy konstrukce reaktoru a další), která povede k tomu, že přenos 

výsledků z laboratoře do provozního měřítka bude zatížen minimální chybou a při vývoji 

stávajících nebo nových technologií odpadne relativně náročný čtvrtprovozní výzkum.  

3 Teoretická část 
 

3.1 Popis studovaných reakcí přípravy aminů  

Mezi nejdůležitější speciální aminy portfolia BC MCHZ, co se vyráběného množství 

týče, patří N-ethylanilin (MEA), N,N-diethylanilin (DEA) a N,N-dimethylcyklohexylamin 

(DMCHA). Technologie všech tří uvedených produktů jsou založeny na hydrogenační 

alkylaci aminové skupiny na kovových katalyzátorech. 

MEA a DEA se připravují hydrogenační alkylací anilinu ethanolem ve zkrápěných 

adiabatických reaktorech na tabletovaném katalyzátoru, jehož aktivní složkou je měď. 

Mechanismus reakce je patrný z níže uvedeného schématu (Obr. 2) [12],[13]. V závislosti na 

reakčních podmínkách lze vyrábět preferenčně buď monoethylanilin nebo diethylanilin. 

V prvním stupni za přítomnosti kovového katalyzátoru dochází k dehydrogenaci ethanolu na 

acetaldehyd, který reaguje s anilinem za vzniku N-ethylidenanilinu a molekuly vody. 

Hydrogenací N-ethylidenanilinu se získává první produkt MEA. DEA vzniká následnou 

reakcí MEA s další molekulou acetaldehydu stejným mechanismem přes reakční meziprodukt 

N-ethenyl-N-ethylanilin. Reakce vedoucí ke vzniku MEA má mírně exotermický charakter 

(Hr
25C 

= - 36 kJ/mol) a vznik DEA je rovněž doprovázen vývojem tepla (Hr
25C = - 28 

kJ/mol). 
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Obr. 2 Mechanismus alkylace anilinu ethanolem 

DMCHA se připravuje hydrogenační methylací cyklohexylaminu formaldehydem na 

niklovém katalyzátoru ve zkrápěném trubkovém reaktoru, který pracuje v isotermickém 

režimu. Mechanismus reakce je obdobný jako v předcházejícím případě [21],[22]. V prvním 

kroku reaguje formaldehyd s cyklohexylaminem za vzniku vody a N-

methylidencyklohexylaminu, který se následně hydrogenuje na N-methylcyklohexylamin. 

Methylací N-methylcyklohexylaminu další molekulou formaldehydu vzniká v atmosféře 

vodíku N,N-dimethylcyklohexylamin přes meziprodukt N-hydroxymethyl – N-

methylcyklohexylamin (Obr. 3). Vzhledem k tomu, že při vzniku DMCHA se uvolňuje 

značné reakční teplo (Hr
25C = - 268 kJ/mol), je nutno vždy pracovat v reaktorech s jeho 

dokonalým odvodem prostřednictvím teplosměnného média.  
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Obr. 3 Mechanismus přípravy DMCHA 

 

3.2 Kovové katalyzátory k přípravě MEA, DEA a DMCHA  

 

Velice častým tvarem kusového katalyzátoru pro aplikace ve vícefázových reaktorech 

jsou tablety, které lze porovnávat podle několika parametrů [10]. Předně se  jedná o průměr 

tablety dt a  její výšku vt. Aby bylo možné porovnat různé nesymetrické vzorky katalyzátorů 

mezi sebou, charakterizují se částice pomocí tzv. ekvivalentního průměru  (dp) [5],[10]: 

  dp = 6Vt/St         (1) 

kde Vt – objem částice katalyzátoru, St – povrch částice katalyzátoru. Sypná hmotnost 

katalyzátoru b je vždy specifická pro zvolený průměr reaktoru (v úzkých reaktorech je 

    CH3-CH2-OH                                                              
Cu katalyzátor 

CH3-CH=O   +   H2                             

N-ethylidenanilin  N-ethylanilin 
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 5 

b nižší a rostoucím průměrem reaktoru db se hodnota b zvyšuje, od jistých hodnot db se již b 

téměř nemění), na rozdíl od hustoty částic náplně p, která je definována poměrem hmotnosti 

částice (tablety) mt ku objemu částice Vt. Důležitým výpočtovým vztahem je geometrický 

povrch 1 m
3
 katalytické náplně, jenž je charakterizován jako: 

 av = 6b/dpp        (2) 

a v neposlední řadě i mezerovitost náplně pro daný reaktor a dané částice katalyzátoru : 

  = 1- (avdp/6)       (3) 

 tedy volný objem uvnitř sypané vrstvy katalyzátoru [28]. 

 

K přípravě MEA a DEA se používá katalyzátor na bázi mědi na nosiči SiO2 s příměsí 

MgO, který funguje jako tlumič katalytické aktivity a zlepšuje tedy selektivitu reakce. Jde 

o komerční typ katalyzátoru, jenž se dodává ve tvaru tablet šedozelené barvy o průměru 4,9 

mm a výšce 3 mm. Koncentrace aktivní složky (Cu) se v jednotlivých vzorcích pohybuje 

okolo 45 % hm. V Tab. 1 jsou uvedeny základní rozměrové parametry měděného katalyzátoru 

pro přípravu MEA a DEA.  

 

Tab. 1 Základní parametry měděného katalyzátoru pro přípravu MEA a DEA ve vztahu 

k jeho aplikaci v laboratorním reaktoru (průměr trubky reaktoru db = 26,8 mm) [29] 

  

dt vt dp b p av 

(mm) (mm) (mm) (kg/m
3
) (kg/m

3
) (m

2
/m

3
) - 

4,9 3,0 4,03 818 1359 896 0,40 

 

K hydrogenační methylaci cyklohexylaminu formaldehydem reakcí vedenou v kapalné 

fázi se používají niklové nebo palladiové katalyzátory. Konkrétně při syntéze DMCHA 

v podmínkách BC MCHZ se uplatňuje niklový katalyzátor na SiO2 jako nosiči a s Cr2O3 jako 

promotorem. Pro provozní uspořádání se katalyzátor dodává ve formě tablet o průměru 

6,2 mm a výšce 5,1 mm. Od výrobce je možno získat i vzorky téhož katalyzátoru o menším 

zrnění. V Tab. 2 jsou porovnány některé parametry Ni katalyzátorů o různé velikosti zrn, 

přičemž je zřejmé, že tablety s menším ekvivalentním průměrem mají při aplikaci 

v laboratorním reaktoru (db = 26,8 mm) větší sypnou hmotnost, větší geometrický povrch 

vztažený na 1 m
3
 náplně a především menší mezerovitost katalytické vrstvy než větší částice 

diskutovaného katalyzátoru.    

Tab. 2 Porovnání základních parametrů katalyzátorů pro přípravu DMCHA o různé velikosti 

částic ve vztahu k jejich aplikaci v laboratorním reaktoru (průměr trubky reaktoru db = 26,8 

mm) [29] 

 

dt vt dp b p av 

(mm) (mm) (mm) (kg/m
3
) (kg/m

3
) (m

2
/m

3
) - 

3,1 3,6 3,25 1470 2379 1141 0,38 

4,1 4,2 4,13 1400 2352 864 0,40 

5,1 4,2 4,76 1140 1999 719 0,43 

6,2 5,1 5,78 890 1876 492 0,53 
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3.3 Hydrodynamika toku ve zkrápěných reaktorech 

3.3.1 Vliv vnějšího přenosu hmoty na katalytickou reakci  

 

 Jak již bylo konstatováno, samotná katalytická reakce probíhá v zrnu katalyzátoru, 

kolem něhož proudí reakční směs. Katalytická reakce je tedy nutně spojená s přenosem hmoty 

(u reakcí s tepelným zabarvením i s přenosem tepla) mezi vnějším povrchem katalyzátoru 

a proudící reakční směsí. Hnací silou vnějšího přenosu hmoty jsou koncentrační rozdíly 

mezi vnějším povrchem zrna a objemem reakční směsi [5]. Silný vliv vnějšího přenosu 

(difúze) na průběh reakce lze očekávat spíše v laboratorním zkrápěném reaktoru než 

v reaktoru provozním [39]. Souvisí to s vlivem rychlosti proudění reakční směsi na rychlost 

vnějšího přenosu tepla a hmoty [38]. Při studiu kinetiky reakcí určených pro průmyslové 

reaktory je nutno pracovat v laboratoři přibližně se stejným zatížením katalyzátoru. V provozu 

i v laboratoři je proto množství kapaliny dávkované za jednotku času na jednotkové množství 

katalyzátoru přibližně stejné. Rychlost proudění (v) je dána poměrem objemového průtoku 

kapaliny (VF) ku průtočnému průřezu (Sb). Jelikož se v laboratorním reaktoru používají 

z praktických důvodů mnohem kratší vrstvy katalyzátoru, je v laboratoři rychlost proudění 

obvykle podstatně nižší než v reaktoru provozním.  

 

  v  =  VF / Sb          (m·s
-1

)     (4) 

 

 Rozdíly v proudění kapaliny v reaktorech o různě velkém měřítku lze porovnat dle 

stupně smáčení povrchu katalyzátoru ( ) [3]. Tuto veličinu je možno interpretovat jako 

podíl povrchu katalyzátoru, který je aktivně zkrápěn protékající směsí. Klíčovou veličinou 

ovlivňující stupeň smáčení je tzv. objemová hustota zkrápění (w), která se vypočítá stejně 

jako rychlost proudění v dle vztahu (4). Objemová hustota zkrápění se uvádí v m
3
·m

-2
·h

-1
.  

Pro porovnání účinnosti zkrápění vrstvy katalyzátoru jako funkce jeho zatížení 

v laboratorním a provozním reaktoru při přípravě DMCHA byl použit model, který 

vypracovali Morris a Jackson [3],[40],[41]. Autoři definují tzv. lineární hustotu zkrápění 

(jako :  

    =  w / av           (m
3
·m

-1
·h

-1
)    (5) 


kde av je měrný povrch náplně (m

-1
) neboli geometrický povrch 1m

3
 katalytické náplně (Tab. 

1 a Tab. 2) a w je výše diskutovaná objemová hustota zkrápění.  

 Dále se při výpočtu  vychází z předpokladu, že účinnost povrchu  = 1, jestliže 

≥min = 0,08 m
3
·m

-1
·h

-1
 pro všechny náplně s výjimkou kroužků nad 75 mm. Při menší 

hustotě zkrápění než min  se použije  < 1 podle závislosti uvedené v Tab. 3. 

 

Tab. 3 Závislost  na poměru /min dle Morrise a Jacksona [41] 
 

/min. 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

 0 0,23 0,42 0,56 0,67 0,76 0,83 0,89 0,945 0,975 1 

 

3.3.2 Vliv velikosti částic katalyzátoru na hydrodynamiku zkrápěných reaktorů 

 Jednou z možností, jak zlepšit hydrodynamické podmínky toku v laboratorním 

reaktoru, je použití katalyzátoru o menší velikosti částic. Důsledkem toho by mělo být snížení 

vlivu stěnového toku, zvýšení hustoty zkrápění vrstvy katalyzátoru reakční směsí a snížení 
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odchylek od pístového toku v malém laboratorním reaktoru. Pístový tok předpokládá 

proudění kapaliny v profilu reaktoru ve všech jeho částech stejnou rychlostí za vyloučení 

axiálního promíchávání směsi [5],[39],[42]. Axiální promíchávání je charakterizováno 

Bodensteinovým číslem (Bo) [8], [9]:  

 

 

                                                                                     (6)  

 

kde dp je ekvivalentní průměr zrna katalyzátoru, v – střední rychlost toku reaktantu a Dax je 

axiální disperzní koeficient.  

 Vrstvu tablet katalyzátoru lze simulovat kaskádou ideálně míchaných cel s počtem 

mísičů rovných N :  

 

                                                                                    (7)  

 

přičemž  Lcat je délka vrstvy katalyzátoru a platí, že Pécletovo číslo (Pé)  pro axiální disperzi 

je v turbulentní oblasti přibližně konstantní : 

 

                                                                             ≈  2     (8) 

 

 

 Pro dostatečné přiblížení se k chování reaktoru s ideálním pístovým tokem by měly 

hodnoty N nebo Pé převyšovat hodnoty, které závisí na konverzi (X) a řádu reakce (n) [8] :  

 

 

                                                                                                                      (9)                       

 

 Pro různé řády reakcí byly nalezeny minimální hodnoty Lcat/dp, které se pohybují 

v mezích od 5 do 50 [5]. Rovněž Mears [8], [43] navrhl takové kritérium, aby ve zkrápěném 

reaktoru byl vyloučen vliv axiálního promíchávání a reaktor tak pracoval s dostatečným 

výkonem :  

            (10) 

3.3.3 Vliv ředění katalytické vrstvy na průběh reakce ve zkrápěných reaktorech 

 Účinným prostředkem ke snížení efektu vnějšího přenosu hmoty a tepla na studovanou 

reakci a k lepšímu přiblížení k pístovému toku je ředění katalyzátoru inertním materiálem. 

V této souvislosti je známo využití částic SiC o velmi malém zrnění [8],[9],[44],[45]. Velice 

důležité je i uložení katalyzátoru [10] a inertního materiálu v reaktorové vrstvě [9], kdy se 

doporučuje k dokonalému promíchávání obou zrnitých materiálů, po jejich pečlivém navážení 

a nasypání, rotační pohyb s laboratorním reaktorem okolo jeho osy. 

Ředění částic katalyzátoru jemným inertním materiálem však nesmí překročit určitý 

stupeň, aby nedocházelo k nerovnoměrnému uložení katalyzátoru ve vrstvě a následně 

k tomu, že reakční směs se nedostane do kontaktu s povrchem katalyzátoru, ale bude jej 

obcházet. K vyloučení tohoto jevu je možno využít kriteria uvedeného autory Ertl, Knözinger 

a Weitkamp v lit. [7] :  

 

 

                                                                                   <  0,05     (11) 

 

 

        Bo  = 
     v  ·  dp 

           Dax 

 

         N  = 
        v · Lcat 

           2 · Dax 

 

         Pé  = 
        v · Lcat 

           Dax 

 

  2 N   =  Pé   =  

       Lcat 

           dp 

        

        ·  Bo      >    f (n, X) 

 

 

  Pé  >  20  ·  n    ·    ln (1 - X) 
-1

 

        2,5 · b · dp 

          (1 – b) · LVRSTVY 
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kde b představuje podíl inertního materiálu ve směsi s katalyzátorem ve vrstvě a LVRSTVY je 

celková délka vrstvy v reaktoru. 

3.3.4 Stěnový tok 

Dalším z jevů, který může být příčinou rozdílů v průběhu reakcí v laboratorním 

a provozním reaktoru je tzv. stěnový tok. Tento termín označuje skutečnost, že ve 

zkrápěných reaktorech může protékat velký podíl kapalné směsi podél stěny trubky. Vliv 

stěnového toku je závislý především na poměru průměru trubky reaktoru db ku průměru zrna 

katalyzátoru dp. Vliv stěnového toku se rovněž zvyšuje se zkracujícím se ložem katalyzátoru. 

Uvádí se, že pokud je hodnota db/dp nižší než 8 až 10, uplatňuje se v laboratorních reaktorech 

efekt stěnového toku [5]. Důsledkem je nerovnoměrné rozložení průtoku reakční směsi 

vrstvou katalyzátoru, kdy velký podíl směsi protéká podél stěny. Při nerovnoměrném toku 

kapaliny ložem, zejména při nízké rychlosti toku kapalné fáze, mohou vznikat tzv. mrtvé 

prostory. Uvedené jevy negativně ovlivňují využití katalyzátoru a mají vliv i na selektivitu 

procesu [39].   

4 Experimentální část 

4.1 Používané zkrápěné reaktory 

 K vývoji technologií a výrob MEA, DEA a DMCHA se v podmínkách BC MCHZ 

používají 4 druhy průtočných reaktorů s pevným katalytickým ložem [3],[4],[14]. Všechny 

reaktory pracují v souproudém režimu, tzn. plynný vodík prochází reaktorem ve stejném 

směru jako proudící kapalina. Základní rozměrové parametry uvedených reaktorů jsou 

porovnány v Tab. 4. 

  

Tab. 4 Charakteristika průtočných reaktorů dle jejich měřítka používaných v BC MCHZ při 

technologii MEA/DEA a DMCHA 

Označení reaktorů : R01 - laboratorní, R1 - čtvrtprovozní, R101 a R401 - provozní 

V tabulce použité zkratky : db - vnitřní průměr reaktoru, Lb - celková délka reaktoru, Vb - 

celkový objem reaktoru, Vcat - objem katalyzátoru v reaktoru, Lcat - délka katalytické vrstvy 

Reaktor Technologie db Lb Vb Vcat Lcat 

ozn. 
při které se reaktor 

používá 
(mm) (mm) (l) (l) (mm) 

R01 
MEA/DEA a 

DMCHA 
26,8 (3,3)

(1)
 805 0,43 0,1-0,2 180-360 

R1 MEA/DEA 65,8 (6,0)
(1)

 2800 9,29 7,5 2220 

R101 MEA/DEA 600 5545 1570 1136 4020 

R401 DMCHA 33 6200 1018 964 6000 

 (1) Číslo v závorce v případě parametru db u reaktoru R01 a R1 udává průměr středové 

teplotní sondy.  

4.2 Laboratorní testovací aparatura s reaktorem R01 

 Temperace laboratorního reaktoru R01 je zajištěna pomocí elektrických topných pásů 

(max. teplota až 500 °C). I když byl reaktor původně navržen jako adiabatický, tzn. bez 

intenzivního odvodu tepla z reakční směsi prostřednictvím teplosměnného media, z důvodu 
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velkých ztrát tepla do okolí, které jsou zapříčiněny nedokonalou izolací a malým průměrem 

trubky db, se svým chováním R01 blíží spíše isotermnímu uspořádání. Je vybaven axiální 

sondou pro měření teploty v různých výškách katalytické vrstvy. Katalyzátor je zpravidla 

uložen mezi vrstvami Raschigových kroužků, kde horní vrstva zprostředkovává předehřev 

nastřikované směsi. Maximální pracovní tlak reakce je v tomto reaktoru 12 MPa. Používá se 

k výzkumu a vývoji všech technologií určených pro výrobní linky segmentu „Speciálních 

aminů“ [49].   

 Laboratorní aparatura (Obr. 4) [28] pro studium reakcí přípravy aminů v kapalné fázi 

v průtočném uspořádání se vedle výše popsaného reaktoru dále skládá ze dvou pístových 

čerpadel typu LCP 4000.1 o výkonu každého 9,9 ml/min. (P01 a P 02), jejichž sací trasy jsou 

napojeny na rezervoáry surovin, přičemž pomocí čerpadla s označením P 02 je možno navíc 

dávkovat stlačený kapalný čpavek nebo dimethylamin. Bilance nadávkovaných množství se 

provádí dle váhových úbytku u každého čerpadla samostatně. Oddělené nástřiky surovin se 

spojují na hlavě reaktoru, kde je zároveň přiveden reakční plyn, zpravidla vodík. Vodík 

proudí do reaktoru R 01 přímo z potrubního rozvodu anebo z tlakové láhve přes redukční 

ventil, kterým se nastavuje požadovaný tlak reakce. Surová reakční směs opouštějící reaktor 

R 01 je vedena přes chladič E 01 do odlučovače H 03, přičemž zbytkový vodík a jiné plynné 

složky odcházejí přes chladič E 02 a kaskádu redukčních ventilů do nízkotlakého odplynu. Na 

výstupu z chladiče E 01 je vzorkovací ventil 24, kterým se odebírají okamžité vzorky reakční 

směsi. Odlučovač H 03 se vypouští periodicky v časových intervalech podle nastaveného 

zatížení katalyzátoru kapalinou do zásobníku H 04, kdy ze surové reakční směsi se separační 

technikou (obvykle destilací) získává následně žádaný produkt.  

 

 

 
Obr. 4 Schéma laboratorní průtočné aparatury  

 

4.3 Sypání katalyzátorů do jednotlivých zkrápěných reaktorů 

 Postup sypání katalyzátorů (niklového i měděného typu) do testovacích reaktorů 

R01 [52] a R1 [53] je obdobný. Na uchycené spodní síto se nejprve nasypala vrstva 

Raschigových kroužků (prstýnky o průměru 5,0 mm a výšce 4,6 mm ) a na ní pak zvolené 

H 01 nástřikový zásobník 1  

H 02 nástřikový zásobník 2  

P 01 nástřikové čerpadlo 1  

P 02 nástřikové čerpadlo 2  

R 01 laboratorní reaktor  

EE elektrické topení 

E 01 chladič surové reakční směsi 

E 02 chladič odplynu   

H 03 odlučovač surové reakční směsi 

F 01 filtrace amoniaku 

F 02 filtrace surové reakční směsi 

H 04 zásobník surové reakční směsi 
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množství katalyzátoru, který byl odměřován ve skleněném válci a zároveň vážen, aby bylo 

možno určit jeho sypnou hmotnost. Rovnoměrnost plnění byla sledována v průběhu operace 

měřením vzdálenosti katalytického lože od horního okraje reaktoru zpravidla ve třech místech 

průřezu trubky. Nakonec byl reaktor dosypán Raschigovými kroužky až po okraj teplotní 

sondy, která má počátek 2 cm pod horním lemem tělesa. Horní Raschigovy kroužky slouží 

k redistribuci toku a k předehřevu nástřikové směsi. Při sypání vždy bylo striktně dodržováno 

vystředění sondy do středu trubky reaktoru. Výjimku oproti výše uvedenému představují dva 

laboratorní pokusy přípravy DMCHA, při kterých nebyla teplotní sonda z důvodu zamezení 

vlivu středového toku a snížení mezerovitosti katalytické náplně do reaktoru vůbec zasunuta 

a otvor ve spodní části reaktoru (matice) byl dokonale utěsněn. V tomto případě se provedl 

těsně před vlastním měřením pokus, při kterém se na testovaném katalyzátoru s pomocí 

teplotní sondy zjistilo potřebné nastavení topení jednotlivých sekcí, pak se vrstva přesypala.  

Co se aplikace katalyzátorů v provozních podmínkách týče, měděný typ byl vnášen do 

reaktoru R101 [18] bez předchozí úpravy. Na dno reaktoru se umístil rošt se sítem 

a katalyzátor byl sypán do 3 sekcí, mezi než se vkládaly redistributory toku sloužící zároveň 

jako nosný prvek vrstvy (použity 2 kusy mezi 1. a 2. sekci a mezi 2. a 3. sekci). Přibližně 20-

30 cm nad 1. sekcí byl umístěn speciální rozdělovač kapaliny. Katalyzátor Ni typu byl před 

sypáním do trubkového reaktoru R401 [22] pro výrobu DMCHA nejdříve zbaven prachu 

přesíváním. Na dno reaktoru se nainstalovalo síto a reaktor se začal plnit po jednotlivých 

trubkách pomocí násypek a odměrek velikosti 2-2,5 l. Maximální objem každé trubky je 5,3 l. 

Trubky se vždy nasypaly až po horní okraj. Nakonec bylo z každé trubky odsáto 8-10 cm 

katalyzátoru a u všech byly proměřeny hydrodynamické odpory. V případě indikace vyšší 

odchylky od průměrné tlakové ztráty než  ± 15 % byla inkriminovaná trubka vyřazena 

z provozu zaslepením kovovou zátkou.    

 

4.4 Ředění katalytické vrstvy karbidem křemíku v laboratorním 
reaktoru R01 

 K ředění vrstvy Ni katalyzátoru byl použit inertní materiál SiC, který vyniká 

výbornými tepelně-vodivostními vlastnosti. Před použitím byly granule SiC nejdříve vyprány 

2-krát v methanolu, poté 2-krát v destilované vodě a nakonec vysušeny v horkovzdušné 

sušárně při 80 °C. K pokusům byly použity 2 vzorky tohoto materiálu o různém zrnění a to 

původní granule odpovídají frakci sítové analýzy 1,0-2,0 mm, které byly pro ještě dokonalejší 

vyplnění mezerovitosti katalytické vrstvy rozdrceny ve třecí misce a prosíváním se získala 

frakce 0,4-1,0 mm. 

 Při samotném plnění reaktoru R01 se postupovalo tak, že na vrstvu Raschigových 

kroužků se nejdříve nasypal malý podíl katalyzátoru (asi 1-2 ml) a ihned poté se přidalo stejné 

množství SiC. Obsah se promíchal mírným nakláněním reaktoru a poklepáváním po 

koncových matkách v obou směrech horizontální roviny. Takto se pokračovalo až do získání 

požadované délky vrstvy katalyzátoru ve směsi s SiC. Nakonec se laboratorní reaktor doplnil 

Raschigovými kroužky dle výše popsaného postupu. Při aplikování menších zrn SiC (0,4-

1,0 mm) se mezi katalyzátor a spodní vrstvu Raschigových kroužků nasypaly 2 cm SiC 

o větším zrnění (1,0-2,0 mm), aby nedošlo k nežádoucímu propadávání jemnějšího SiC 

z katalytického lože mezi keramický materiál.     

4.5 Redukce a aktivace katalyzátorů  

 

Katalyzátor pro přípravu MEA a DEA je běžně komerčně dostupný a dodává se ve 

formě CuO na nosiči SiO2 a promotorem MgO. V proudu hydrogenačního plynu H2 ve směsi 
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s N2 (koncentrace N2 se snižuje s rostoucí dobou redukce, nakonec se redukuje čistým H2) je 

oxid měďnatý převáděn na kovovou měď in situ podle schématu na Obr. 5. Reakce je silně 

exotermní (Hr je vypočtena ze standardních slučovacích entalpií [55] dle Hessova zákona), 

proto je zejména na začátku operace nutno pracovat s nízkou koncentrací H2 v hydrogenačním 

plynu, aby nedošlo k sintraci katalyzátoru, k čemuž jsou měděné katalyzátory velice náchylné. 
 

 

CuO (s)   +    H2 (g)           Cu (s)     +  H2O (g)  Hr
25C

 = - 86,7 kJ/mol 

 

Obr. 5 Redukce oxidu měďnatého vodíkem v adiabatických reaktorech 

 

Niklové katalyzátory (na nosiči SiO2 s příměsí Cr2O3) pro přípravu DMCHA jsou 

výrobcem dodávány v předredukované formě. V jistém poměru je v nich zastoupen Ni 

v elementárním stavu vedle NiO, přičemž aktivací ve vodíkové atmosféře se tento poměr 

mění podle níže uvedené rovnice (Obr. 6). Hydrogenace NiO je dle výpočtu Hr  pomocí 

standardních slučovacích tepel mírně endotermní reakcí [55], [59]. Při samotné aktivaci 

katalyzátoru dochází pouze k zredukování jistého podílu NiO na Ni v povrchové slupce tablet, 

směrem do jádra se již poměr kov/oxid téměř nemění a je dán samotným technologickým 

postupem výroby tohoto katalyzátoru. 

 

 

NiO (s)   +    H2 (g)           Ni (s)     +  H2O (g)  Hr
25C

 = +2,4 kJ/mol 

 

Obr. 6 Redukce oxidu nikelnatého vodíkem v isotermických reaktorech v rámci aktivace 

těchto typů katalyzátorů 

 

4.6 Podmínky hydrogenační alkylace anilinu ethanolem ve 
zkrápěných reaktorech  

Příprava MEA a DEA byla testována v laboratorním reaktoru R01 na třech různě 

dlouhých katalytických vrstvách (Lcat = 180 mm => Vcat = 100 ml Cu katalyzátoru, 270 mm 

=> 150 ml a 360 mm => 200 ml), dále ve čtvrtprovozním reaktoru R1 (2220 mm => 7500 ml) 

a v provozním reaktoru R101 (4020 mm => 1136 l). Sledovala se konverze a selektivita 

reakce v závislosti na změně zatížení katalyzátoru nástřikovou směsí o MP (EtOH:Anilin) = 

3,0 při vybrané teplotě 180 °C a celkovém tlaku 8,0 MPa, který byl zvolen s přihlédnutím k 

tenzi EtOH při reakční teplotě a k maximálnímu konstrukčně povolenému tlaku v zařízeních. 

V laboratoři a na čtvrtprovoze byl proměřen rozsah zatížení 0,3-1,5 kg/l.h, to odpovídá LHSV 

= 0,33-1,7 l/l.h. Z provozního zařízení byly získány výsledky pouze při jednom nastaveném 

zatížení – 0,26 kg/l.h, to odpovídá LHSV =  0,30 l/l.h. Množství odplyněného vodíku bylo 

u R01 nastaveno na 15 l/h, u R1 na 40-80 l/h a reaktor R101 pracoval při nulové hodnotě 

průtoku odplynu.  

Vzorky surové reakční směsi byly mezi jednotlivými pokusy odebírány v dostatečně 

dlouhých intervalech tak, aby nemohlo dojít ke zkreslení výsledků a analyzovány metodou 

plynové chromatografie. U provozního reaktoru R101 nebylo možné zajistit odběr vzorků 

přímo za reaktorem (tak jako u R01 a R1), ale až na patě kontinuální ethanolové kolony, tedy 

po oddestilování zbytkového ethanolu za surové reakční směsi. Aby byly výsledky získané 

v jednotlivých reaktorech porovnatelné, obsahy EtOH se vždy v surových reakčních směsích 

odečítaly. Přehled experimentů přípravy MEA a DEA na Cu katalyzátoru je uveden v Tab. 5.  
 

  220-230 °C 

  180 °C 
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Tab. 5 Shrnutí testů realizovaných na Cu katalyzátoru s uvedením podmínek, které byly 

proměnnými 

Pokus 
Měřítko 

reaktoru 
Lcat (mm) Testovací rozmezí podmínek 

vliv zatížení 

katalyzátoru 

pro různé délky 

katalytických 

vrstev 

R01 

180 

LHSV = 0,33 – 1,70 l/l.h 
270 

360 

R1 2220 

R101 4020 LHSV = 0,30 l/l.h 

 

4.7 Podmínky hydrogenační methylace cyklohexylaminu 
formaldehydem ve zkrápěných reaktorech 

 Hydrogenační methylace cyklohexylaminu formaldehydem byla modelována 

v provozním trubkovém reaktoru R401 v rámci běžné výroby na tabletách o ekvivalentním 

průměru (dp) 5,78 mm a v laboratorním reaktoru R01, kde byly testovány různě velké tablety 

Ni katalyzátoru, uspořádání vrstvy bez použití středové sondy pro snímání teploty a ředění 

katalytické vrstvy karbidem křemíku. Přehled všech laboratorních experimentů je uveden 

v Tab. 6. Délka vrstvy katalyzátoru v reaktoru R01, ať již ředěná nebo neředěná, byla vždy 

zachována -  Lcat = 340 ± 5 mm. U provozního reaktoru R401 je délka vrstvy dána konstrukcí 

trubek a horními redistributory toku  - Lcat = 6000 mm.  

  

Tab. 6 Přehled laboratorních testů přípravy DMCHA v reaktoru R01 

Pokus 
dp testovaného 

katalyzátoru (mm) 
Ředění vrstvy 

Přítomnost střed. 

sondy v R01 

vliv velikosti tablet 3,25; 4,13; 5,78 ne ano 

omezení středového toku 4,13; 5,78 ne ne 

omezení mezerovitosti vrstvy 3,25; 5,78 SiC-1 až 2 mm ano 

omezení mezerovitosti vrstvy 5,78 SiC-0,4 až 1 mm ano 

vliv teploty 3,25; 5,78 
SiC-1 až 2 mm 

SiC-0,4 až 1 mm 
ano 

 

Vždy na začátku každého experimentu bylo katalytické lože vytemperováno na 110 °C 

při methanolovém proplachu. Pokud se v reaktoru R01 pracovalo bez teplotní sondy, topení 

jednotlivých sekcí se nastavilo na hodnoty, jenž určilo standardní měření, prováděné 

s katalyzátorem o dp= 5,78 mm těsně před vlastním pokusem. Tlak v obou reaktorech se 

udržoval na 4,0 MPa, odplyn z reaktoru R01 pak v rozmezí 30-50 l/h, provozní reaktor 

pracoval při nulovém odplynění.  

Sledovala se konverze a selektivita reakce v závislosti na změně zatížení katalyzátoru 

nástřikovou směsí o MP (Fd:CHA) = 2,25 s přesně definovanou koncentrací MeOH jako 

rozpouštědla. V laboratoři byl proměřen rozsah LHSV = 1,0-7,0 l/l.h a na provoze  pak oblast 

LHSV =  5,5-15,0 l/l.h.  
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Vzorky surové reakční směsi byly mezi jednotlivými pokusy odebírány v dostatečně 

dlouhých intervalech přímo za reaktory a analyzovány metodou plynové chromatografie. Při 

vyhodnocení výsledků byly obsahy MeOH v reakčních směsích odečítány.  

Navíc bylo v laboratorním reaktoru R01 provedeno sledování vlivu jiného nastavení 

teplot na přípravu DMCHA (především se měnila teplota předehřevu reakční směsi) při 

použití tablet dp = 3,25 mm a 5,78 mm, které byly ředěny karbidem křemíku o velikosti zrn 

1,0-2,0 mm. Ostatní podmínky syntézy jsou totožné s výše uvedeným textem.  

 

5 Výsledky experimentálních měření a jejich diskuze 

5.1 Vliv velikosti reaktoru na konverzi a selektivitu alkylace anilinu 
ethanolem 

Výkon reaktorů charakterizuje závislost konverze anilinu XAn na převrácené hodnotě 

zatížení katalyzátoru LHSV, která je uvedena na Obr. 7. Z porovnání experimentů ethylace 

anilinu ethanolem v kapalné fázi v laboratorním reaktoru R01 na Cu katalyzátoru (dp = 4,03 

mm) při třech různých délkách katalytické vrstvy s výsledky získanými v čtvrtprovozním 

reaktoru R1 a v provozním reaktoru R101 plyne, že za konstantních reakčních podmínek se 

výsledky liší, tzn. uplatňuje se vliv makrokinetických faktorů souvisejících s velikostí 

a rozměry reaktorů a katalytické vrstvy.  

Podle Obr. 7 je zřejmé, že s rostoucí délkou vrstvy katalyzátoru je dosahováno vyšších 

konverzí anilinu. Znatelný je především rozdíl mezi laboratorními a čtvrtprovozními 

výsledky. Provozní uspořádání linky reaktoru R101 umožnilo měření pouze při jednom 

zatížení katalyzátoru, na základě něhož nelze vyvozovat nějaké významné závěry, ale je 

pravděpodobné, že výsledky alkylace anilinu ethanolem v provozním měřítku budou podobné 

s výsledky čtvrtprovozními a při nízkém zatížení (tzn. hodnotách 1/LHSV nad 3,0 h) zřejmě 

i s hodnotami naměřenými na nejdelší laboratorní vrstvě.  

 Přihlédnutím k nemalým a neustále rostoucím cenám surovin je důležité rovněž 

sledování selektivity studované reakce. Měřítkem selektivity reakce může být koncentrace 

cyklohexanolu cCOL v reakční směsi, jakožto hlavní vedlejší látky vznikající hydrogenací 

aromatického kruhu anilinu a hydrolýzou aminoskupiny. U reaktorů s delší vrstvou 

katalyzátoru dochází k nižší tvorbě cyklohexanolu, příklad je uveden na Obr. 8. Selektivitu 

reakce v provozním reaktoru můžeme dle uvedené závislosti koncentrace cyklohexanolu cCOL 

na konverzi anilinu XAn považovat za srovnatelnou jako ve čtvrtprovozním měřítku. 

 Konverze i selektivita reakce je velmi úzce spjata s teplotou. Vzhledem k tomu, že při 

hydrogenační alkylaci anilinu ethanolem na MEA nebo DEA nevzniká velké množství tepla 

(reakce se pouze mírně exotermní, Hr
25
se pohybuje u obou syntéz okolo – 30 kJ/mol), 

podařilo se ve všech třech rektorech (R01, R1, R101) přesně nastavit požadovanou teplotu 

v celé katalytické vrstvě pomocí předehřevů nástřikové směsi a temperace pláště reaktorů a to 

zejména laboratorního typu R01, kde se musely pomocí elektrických topných pásů 

vyrovnávat poměrně velké ztráty tepla do okolí.  
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Obr. 7 Závislost konverze anilinu XAn na převrácené hodnotě zatížení katalyzátoru 1/LHSV 

při alkylaci anilinu ethanolem (180 °C, 8,0 MPa) - porovnání výsledků laboratorního, 

čtvrtprovozního a provozního výzkumu pro různé délky katalytické vrstvy 
1 − R01- Lcat = 180 mm; 2 − R01 - Lcat =270 mm; 3 − R01 - Lcat = 360 mm; 4 − R1 - Lcat = 2220 mm; 5 – R101– 

Lcat = 4020 mm; použitý katalyzátor – Cu tablety o dp = 4,03 mm 
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Obr. 8 Závislost koncentrace cyklohexanolu cCOL na konverzi anilinu XAn při alkylaci anilinu 

ethanolem (180 °C, 8,0 MPa) - porovnání výsledků laboratorního, čtvrtprovozního 

a provozního výzkumu pro různé délky katalytické vrstvy 
1 − R01 - Lcat = 180 mm; 2 − R01 - Lcat = 270 mm; 3 − R01 - Lcat = 360 mm; 4 − R1 - Lcat = 2220 mm; 5 – R101 

– Lcat = 4020 mm; použitý katalyzátor – Cu tablety o dp = 4,03 mm 

 

Celkově lze konstatovat, že výše uvedené rozdíly v konverzi anilinu XAn jsou 

pravděpodobně způsobeny jednak vnější difúzí, která se uplatňuje zejména na krátkých 

laboratorních vrstvách a souvisí s rychlostí proudění kapaliny přes tyto vrstvy. Jak ukazuje 

Obr. 9, rychlost toku reakční směsi v přes katalytické lože laboratorního reaktoru je při 

stejných zatíženích katalyzátoru LHSV významně nižší než ve větších reaktorech, jako jsou 

R1 a R101. Druhým důvodem je neuspořádaný tok kapaliny přes katalyzátor v laboratorním 

reaktoru R01 s vysokým podílem stěnového a středového toku, kanálkování apod. [5],[39] 

1 
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4 

  5 
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a v neposlední řadě i axiální disperze (promíchávání reakční směsi v podélném směru) 

[8],[38].  
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Obr. 9 Rychlost proudění kapaliny v přes různě dlouhé vrstvy Cu katalyzátoru 

(dp = 4,03 mm) v závislosti na jeho zatížení LHSV  
1 − R01 - Lcat = 180 mm; 2 − R01 - Lcat = 270 mm; 3 − R01 - Lcat = 360 mm; 4 − R1 - Lcat = 2220 mm; 5 – R101 

– Lcat = 4020 mm; (při výpočtu rychlosti proudění v reaktorech R01 a R1 počítáno s teplotní sondou v průřezu 

těchto reaktorů) 

5.2 Vliv velikosti reaktoru na složení reakční směsi při methylaci 
cyklohexylaminu formaldehydem 

U tohoto typu reakce je velice důležité, aby se bezpodmínečně dosahovalo vysokého 

stupně konverze obou meziproduktů, tzn. N-methylidencyklohexylaminu (IMIN) a N-

methylcyklohexylaminu (MCHA). Tyto látky jsou od produktu (DMCHA) obtížně destilačně 

oddělitelné a jejich vyšší koncentrace v reakční směsi výrazně snižují celkovou kapacitu 

výroby.  

Z vyhodnocení výsledků hydrogenační methylace cyklohexylaminu je opět patrné, jak 

rozdílná hydrodynamika toku reakční směsi v laboratorním reaktoru oproti provoznímu 

reaktoru negativně ovlivňuje konverzi reakce, příklad je uveden na Obr. 10. Přípustné 

koncentrace IMINU cIMIN v reakční směsi (po odečtení obsahů MeOH jako rozpouštědla), aby 

ještě nebyla narušena kontinuita procesu, nesmí přesáhnout hodnoty 0,5-0,6 % hm. V případě 

laboratorního reaktoru R01 jsou tyto hodnoty obou meziproduktů překračovány již při velice 

nízkém zatížení katalyzátoru LHSV a to 1,33 l/l.h (1/LHSV = 0,75 h), u provozního reaktoru 

R401 můžeme indikovat IMIN o koncentraci pouze asi 0,05 % hm. až při LHSV = 5,5 až 6,8 

l/l.h (1/LHSV = 0,18-0,15 h).  

Zajímavé je i sledování koncentrace cyklohexanolu cCOL v reakční směsi DMCHA, 

která je stejně jako v předchozí kap. 5.1 u technologie přípravy MEA a DEA, velice 

významnou, nežádoucí vedlejší látkou a to v tomto případě především z pohledu separace 

produktu destilační technikou (podobnost bodů varu COL a DMCHA). Na Obr. 11 jsou 

uvedeny trendy výskytu COL v surové reakční směsi DMCHA (po odečtu koncentrace 

MeOH) v závislosti na konverzi IMINU XIMIN. Krátká laboratorní vrstva je z pohledu tvorby 

COL nezanedbatelně méně selektivní než vrstva provozní. To je možno podle Obr. 11 zjistit 
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pouze v oblasti nejvyšších konverzí reakce (tzn. při vysokých hodnotách 1/LHSV), kde budou 

rozdíly v koncentracích COL v obou porovnávaných reaktorech největší.  

Hlavní důvody, proč jsou výsledky přípravy DMCHA v různě velkých reaktorech při 

stejných reakčních podmínkách tak rozdílné, jsou totožné jako byly uvedeny v kap. 5.1. Na 

Obr. 12 jsou uvedeny závislosti rychlosti proudění reakční směsi DMCHA v přes 2 vrstvy Ni 

katalyzátoru v závislosti na jeho zatížení LHSV, kde je možno opět zaznamenat, podobně jako 

na Obr. 9, výrazně nižší průtokovou rychlost v laboratorním reaktoru R01 oproti provoznímu 

reaktoru R401. Důvodem toho je diametrálně rozdílná délka katalytických vrstev v obou 

uspořádáních.  
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Obr. 10 Závislost koncentrace IMINU cIMIN na převrácené hodnotě zatížení katalyzátoru 

1/LHSV při přípravě DMCHA - porovnání výsledků laboratorního a provozního výzkumu 
1 − R01 - Lcat = 340 mm; 2 – R401 - Lcat = 6000 mm; použitý katalyzátor – Ni tablety o dp = 5,78 mm 
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Obr. 11 Závislost koncentrace cyklohexanolu cCOL na konverzi IMINU XIMIN při přípravě 

DMCHA - porovnání výsledků laboratorního a provozního výzkumu 
1 − R01 - Lcat = 340 mm; 2 – R401 – Lcat = 6000 mm; použitý katalyzátor – Ni tablety o dp = 5,78 mm 

 

 

 Rychlost proudění kapaliny reaktorem neboli objemová hustota zkrápění katalytické 

vrstvy  souvisí s účinností smáčení této vrstvy, jenž určuje podíl katalytického povrchu, který 
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je aktivně využíván k reakci [4]. To může být další příčinou podstatně horších výsledků 

konverze a selektivity reakce dosažených v laboratorním měřítku oproti provoznímu 

uspořádání (viz. následující kap. 5.3).  V dalším textu budou prověřovány i jiné možnosti, jak 

zlepšit hydrodynamiku toku v laboratorním reaktoru R01 v rámci přípravy již pouze 

DMCHA, jako je omezení středového toku reakční směsi podél teplotní sondy umístěné 

v R01 a také použití vzorků katalyzátoru o menším ekvivalentním průměru tablet dp. Syntéza 

DMCHA byla upřednostněna v rámci této práce před technologií přípravy MEA a DEA 

především pro její větší důležitost z prodejně ekonomického hlediska firmy BC MCHZ. 
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Obr. 12 Rychlost proudění kapaliny v přes 2 různě dlouhé vrstvy Ni katalyzátoru 

(dp = 5,78 mm) v závislosti na jeho zatížení LHSV  
1 − R01 (s teplotní sondou) - Lcat = 340 mm; 2 – R401 – Lcat = 6000 mm 

5.3 Účinnost smáčení katalytických vrstev v reaktorech použitých 
pro přípravu DMCHA 

Jak bylo konstatováno v kapitole 3.3.1, rychlosti proudění reakčních směsí přes krátké 

laboratorní vrstvy katalyzátorů jsou podstatně nižší než přes provozní, přičemž to je jeden 

z důvodů, proč je při stejném zatížení katalyzátoru (včetně srovnatelných ostatních reakčních 

podmínek) dosahováno podstatně nižšího výkonu (konverze reakce) a rovněž selektivity 

reakce v laboratorních reaktorech oproti větším měřítkům. V následujícím textu jsou graficky 

zpracovány rozdíly v proudění kapalin v různě velkých reaktorech a na různě dlouhých 

katalytických vrstvách, na nichž se provádí syntéza DMCHA.  

Využitím předpokladů v kapitole 3.3.1 byly pro tabletovaný Ni katalyzátor 

o dp = 5,78 mm vypočteny závislosti účinnosti smáčení katalytického povrchu na LHSV, ve 

vztahu k použitým reaktorům. Nejprve se na základě stanovených hodnot b (sypná hmotnost 

katalyzátoru) a p (hustota částice katalyzátoru) vypočte pro různé reaktory podle vztahu (2) 

geometrický povrch 1 m
3
 katalytické náplně av a podle níže uvedené rovnice (12) pak 

minimální objemová hustota zkrápění wmin, ke které se vztahuje podle teorie Morrise 

a Jacksona [40], [41] účinnost smáčení povrchu náplně = 1 (Tab. 7). 

 

wmin = min ·  av      (12) 

 

kde min je minimální lineární hustota zkrápění a přísluší ji hodnota 0,08 m
3
·m

-1
·h

-1
 [41].  
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Tab. 7 Vypočtené hodnoty av, wmin a mezerovitosti pro náplně Ni katalyzátoru ve vztahu 

k oběma používaným reaktorům 

Katalyzátor 
Použitý 

reaktor 
b p av  wmin 

typ a dp  ozn. (kg/m
3
) (kg/m

3
) (m

2
/m

3
) - (m/h) 

Ni – 5,78 mm 
R01 890 1876 492 0,53 39,4 

R401 964 1876 533 0,49 42,7 

 

Dle Tab. 3 a Tab. 7 je pak možno pro různé hodnoty w sestrojit závislosti  = f (w), 

které jsou pro tablety Ni katalyzátoru o dp = 5,78 mm aplikovaných ve dvou reaktorech  

patrné z Obr. 13. Body jsou proloženy spojnicemi polynomického trendu 3. stupně, přičemž 

z nich lze získat rovnice regrese a ty následně použít k přiřazení hodnot   k patřičným 

hodnotám LHSV při jejich přepočtu z dat objemové hustoty zkrápění vrstvy w, kdy je nutno 

rozlišovat, zda je reaktor vybaven axiální teplotní sondou nebo není.   

 

Vztah pro výpočet LHSV z hodnot w pro reaktor s teplotní sondou : 

 

LHSV = VF / Vcat  =  w · Sb-MEZ / Vcat  =  w ·  /4 · (db
2
 – ds

2
) / Vcat  

 (13) 

 

kde Sb-MEZ je plocha mezikruží reaktoru a ds představuje vnější průměr teplotní sondy.  

 

Vztah pro výpočet LHSV z hodnot w pro reaktor bez teplotní sondy je analogický : 

 

LHSV = VF / Vcat  =  w · Sb / Vcat  =  w ·  /4 · db
2
 / Vcat    (14) 
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Obr. 13 Účinnost smáčení  v závislosti na hustotě zkrápění vrstvy Ni katalyzátoru 

(dp = 5,78 mm) w dle Morris a Jackson teorie 
1 – pro reaktor R01 - y = 1,32·10

-5 
x

3
 – 1,45·10

-3 
x

2
 + 6,21·10

-2
 x + 5,0·10

-3
 

2 – pro reaktor R401 – y = 1,04·10
-5 

x
3
 – 1,24·10

-3 
x

2
 + 5,73·10

-2
 x + 5,0·10

-3
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Pro testovaný Ni katalyzátor je pak na Obr. 14 sestrojena závislosti stupně smáčení 

povrchu náplně  na objemovém zatížení katalyzátoru LHSV. Dle očekávání je možno 

pozorovat, že se zmenšujícím se měřítkem reaktoru, tzn. se zkracující se vrstvou katalyzátoru 

a tedy se snižující se rychlostí toku kapalné fáze v přes tuto vrstvu (resp. s klesající 

objemovou hustotou zkrápění w) účinnost smáčení klesá, přičemž s rostoucím zatížením 

katalyzátorů LHSV se rozdíly zvětšují.  Můžeme tedy pozorovat přibližně  90 %-ní účinnost 

smáčení katalyzátoru v provozním reaktoru R401 (při max. testovaném zatížení 

LHSV = 7,0 l/l.h) oproti  asi 14 %-nímu využití povrchu Ni náplně v laboratorním reaktoru 

R01. Závislost  = f (LHSV) byla namodelována i pro reaktor R01 bez axiální teplotní sondy, 

přičemž získaná křivka se neliší od varianty smáčení Ni katalyzátoru v reaktoru R01 

s vestavěnou sondou (Obr. 14).  
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Obr. 14 Účinnost smáčení vrstvy Ni katalyzátoru (dp = 5,78 mm)  v závislosti na jeho 

zatížení LHSV při různých délkách katalytické vrstvy 
1 − R01 se sondou - Lcat = 340 mm; 2 − R01 bez sondy - Lcat = 340 mm; 3 – R401 – Lcat = 6000 mm 

5.4 Axiální promíchávání reakční směsi v reaktoru R01 

Axiální disperze nebo-li promíchávání kapaliny ve směru toku snižuje vedle výkonu 

reaktoru i selektivitu procesu, především z toho pohledu, že produkt podléhá následným 

reakcím. Axiální promíchávání může být považováno za superponování pístového toku 

reakční směsi [39]. Tato problematika již byla popsána v dřívějším textu (kap. 3.3.2), kdy 

měřítkem axiální disperze může být počet ideálních mísičů v sérii N nebo bezrozměrná čísla - 

Pécletovo (Pé) nebo Bodensteinovo (Bo) [8]. Navíc zmiňovaný text představuje pro 

přiměřený výkon zkrápěného reaktoru v závislosti na konverzi reakce tzv. Mearsovo 

kritérium [43].  

Pro posouzení hydrodynamiky toku reakční směsi DMCHA laboratorním reaktorem 

R01 použijeme vztah (15), jenž navrhl Gierman [8], [76] : 

 

                                                                                                                                    (15)                       

 

Při hydrogenační methylaci CHA formaldehydem je krokem určujícím rychlost reakce 

hydrogenace IMINU (Obr. 3). Jelikož je vodík v plynovém prostoru reaktoru přítomen vždy 

ve velkém přebytku vůči koncentraci IMINU, je možno studovanou syntézu považovat za 

reakci 1. řádu (n = 1) [77]. Pak lze Giermanovo kritérium přepsat do podoby (16), podle 

3 

 1 a 2 

       Lcat 

  dp 

 

  Pé  =                        ·  Bo      ≥    8  ·  n    ·    ln (1 - X) 
-1
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čehož lze vypočítat minimální poměry Lcat/dp takové, abychom tok kapaliny v reaktoru R01 

při přípravě DMCHA mohli považovat za pístový.  

 

                                                                                                                                    (16)                       

 

 Ke stanovení hodnot Bo byla použita korelace mezi Bodensteinovým číslem 

a Reynoldsovým číslem vztaženým k velikosti částic katalyzátoru Rep (particle Reynolds 

number) podle Giermana [76].  Výpočet Rep byl proveden podle rovnice (17) pro maximální 

testované zatížení Ni katalyzátoru reakční směsi (LHSV = 7,0 l/l.h), kdy se projevují největší 

rozdíly v konverzi reakce XIMIN podle použitého zrnění katalyzátoru dp nebo zvolené délky 

katalytické vrstvy Lcat :   

       

  

                                                                    =                             (17)   

                     

kde v je nástřik reakční směsi vztažený na průměr trubky reaktoru = rychlost toku reakční 

směsi (m/s),  - hustota (kg/m
3
),  - dynamická viskozita (Pa.s) a k představuje kinematickou 

viskozitu (m
2
/s), jejíž hodnota byla pro reakční směs MeOH-CHA-formalínu určena metodou 

aditivních příspěvků jednotlivých složek a podle teplotní závislosti methanolu přepočtena na 

reakční teplotu 110 °C  [78], [79] - k = 3,79 · 10
-7

 m
2
/s.  

 V Tab. 8 je pro různě velké tablety Ni katalyzátoru (podle dp) aplikované ve dvou 

reaktorech provedeno porovnání poměrů Lcat/dp s vypočtenou hodnotou kritéria podle 

Giermana (16). Požadovaná konverze reakce je s ohledem na výtěžnost destilace DMCHA 

volena na úrovni 99,5 % (XIMIN = 0,995).  Je zřejmé, že v laboratorním reaktoru s krátkou 

katalytickou vrstvou (340 mm) se bude významně uplatňovat vliv axiálního promíchávání 

směsi, neboť i při použití tablet s nejnižší hodnotou ekvivalentního průměru (dp=3,25 mm) je 

Giermanův parametr [1/Bo · 8 · ln (1 - XIMIN) 
-1

] asi 4,8-krát vyšší než poměr Lcat/dp (s rostoucí 

velikostí částic se samozřejmě rozdíly mezi oběma sledovanými hodnotami zvětšují). 

Mnohem příznivější je situace u provozní vrstvy, kde lze předpokládat, že tok kapaliny přes 

toto lože o délce 6 m bude dokonale pístový.  

 Pokud bychom chtěli i v laboratorním reaktoru R01 zcela vyloučit vliv podélného 

promíchávání směsi pro zvolenou konverzi hydrogenace IMINU (XIMIN = 0,995), museli 

bychom zajistit pro jednotlivé tablety o různém dp na Obr. 15 uvedené minimální délky vrstev 

Lcat-MIN. Jak je patrné, výsledné údaje vícenásobně překračují standardní délku vrstvy 340 mm 

a jejich dosažení je v laboratorním měřítku z praktických důvodů zcela nereálné.  

Tab. 8  Porovnání poměrů Lcat/dp s Giermanovým kritériem 1/Bo · 8 · ln (1 - XIMIN) 
-1

 pro 

tablety Ni katalyzátoru o různém ekvivalentním průměru dp aplikovaných v laboratorním 

(R01) a provozním (R401) reaktoru při přípravě DMCHA (zatížení katalyzátoru LHSV = 7,0 

l/l.h) 

dp Lcat Lcat/dp Rep Bo 
1/Bo · 8 · ln (1 - XIMIN)

-

1
 

mm mm - - - - 

3,25 340 
R01

 104,6 5,6 0,085 498,7 

4,13 340 
R01

 82,3 7,1 0,090 471,0 

4,76 340 
R01

 71,4 8,1 0,095 446,2 

5,78 340 
R01

 58,8 9,9 0,100 423,9 

       Lcat 

  dp 

 

                                         ≥     
   8  ·    ln (1 - XIMIN) 

-1
 

 Bo 

 

  Rep    =         

     v  · dp  ·  

         

    v  · dp  

         k
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6000 
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Obr. 15 Přehled minimálních délek katalytických vrstev Lcat-MIN v laboratorním reaktoru R01 

potřebných k dosažení požadované konverze IMINU (XIMIN = 0,995) při přípravě DMCHA 

pro jednotlivé tablety Ni katalyzátoru podle dp (pro ilustraci je uvedena i standardně sypaná 

délka laboratorního lože - Lcat = 340 mm) 

  

Obr. 16 ukazuje maximální přípustnou velikost částic Ni katalyzátoru pro 340 mm 

dlouhé katalytické lože, u nichž se ještě neuplatňuje při toku kapaliny laboratorním reaktorem 

R01 promíchávání směsi v podélném směru, v závislosti na konverzi reakce 1. řádu. 

Abychom se pohybovali při studované syntéze v oblasti XIMIN = 99 až 99,5 %, museli bychom 

používat tablety o ekvivalentním průměru zrn dp = 0,5 až 0,6 mm. 
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Obr. 16 Maximální hraniční velikost částic Ni katalyzátoru (vylučující axiální promíchávání) 

pro studovanou hydrogenaci IMINU prováděnou v laboratorním reaktoru R01 s délkou 

katalytické vrstvy Lcat = 340 mm v závislosti na konverzi IMINU (1-XIMIN)  

 

Z uvedených výsledků vyplývá, že zmenšováním velikosti zrna Ni katalyzátoru se tok 

reakční směsi DMCHA pomalu přibližuje k pístovému, ale ani při použití nejmenších 

340 mm 
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dostupných tablet (dp = 3,25 mm) nelze nežádoucí axiální promíchávání kapaliny v profilu 

laboratorního reaktoru zcela vyloučit. To by bylo možné až v případě, kdybychom při 

požadovaném výkonu reakce aplikovali do R01 částice o dp = 0,5 až 0,6 mm. Tato eventualita 

je však z hlediska samotné výroby katalyzátoru téměř nereálná (obtížná příprava malých 

tablet stejného tvaru, pevnosti, porozity atd.). Proto se nabízí již v předchozí kap. 5.3 

diskutovaná možnost, podpořit pozitivní účinek zmenšování velikosti tablet na výsledky 

studované reakce navíc i ředěním takovéto vrstvy jemným nereaktivním materiálem (viz. kap. 

5.7).  

5.5 Vliv velikosti tablet na konverzi a selektivitu přípravy DMCHA 
v reaktoru R01 

Tablety Ni katalyzátorů o menší velikosti zrn než standardně používaný typ 

o dp = 5,78 mm byly odzkoušeny v laboratorním měřítku při přípravě DMCHA. Jednalo se 

o vzorky s ekvivalentním průměrem částice 3,25 a 4,13 mm (vzorek tablet o dp = 4,76 mm 

nebyl použit pro jeho nedostatečné množství, které bylo k dispozici). Podmínky reakce 

jednotlivých testů byly srovnatelné, přičemž se sledoval vliv zatížení katalyzátoru na konverzi 

IMINU XIMIN a selektivitu reakce z pohledu tvorby COL. Délka katalytických loží v R01 byla 

ve všech případech stejná a to Lcat = 340 mm. 

Na Obr. 17 jsou porovnány konverzní křivky IMINU získané na Ni katalyzátorech 

o různé velikosti částic v reaktoru R01 s výsledky obdrženými na standardně používaných 

tabletách v provozním reaktoru R401. S klesající hodnotou dp tablet rychlost hydrogenace 

IMINU roste v R01 velice významně, přičemž zejména závislost pro nejmenší částice 

katalyzátoru o dp = 3,25 mm se velmi blíží křivce, jejíž body byly naměřeny v reaktoru R401 

a v němž můžeme tok reakční směsi považovat za dokonale pístový a naopak tablety 

o dp = 5,78 mm poskytují v R01 zcela zavádějící informace při vývoji studované technologie. 
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Obr. 17 Závislost konverze IMINU XIMIN na převrácené hodnotě zatížení katalyzátoru 

1/LHSV při hydrogenační methylaci cyklohexylaminu formaldehydem v reaktoru R01 a R 401 

pro různě velké tablety Ni katalyzátoru 
1 − R01 - Lcat = 340 mm - dp = 5,78 mm; 2 – R01 - Lcat = 340 mm - dp = 4,13 mm; 3 – R01 - Lcat = 340 mm - dp = 

3,25 mm; 4 – R401 - Lcat = 6000 mm - dp = 5,78 mm 
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 Klíčovou látkou, která se vyskytuje v reakční směsi DMCHA v nejvýznamnějších 

koncentracích, je z hlediska výkonnosti vsádkové destilace produktu cyklohexanol. Uvedené 

výsledky funkce cCOL = f (XIMIN) jsou zobrazeny na Obr. 18. Koncentrace COL jsou opět 

vyšší při těch testech, kde byly použity větší částice katalyzátoru. To je pravděpodobně 

způsobeno tím, že katalytická vrstva je při použití menších tablet v laboratorním reaktoru 

rovnoměrněji zkrápěna, tudíž je omezena možnost tzv. kanálkového toku směsi a tím zároveň 

i snížena šíře kapalného filmu u povrchu katalyzátoru, kterým musí vodík prodifundovat, aby 

mohla proběhnout hydrogenační reakce. Pokud teče více kapaliny některými místy vrstvy na 

úkor míst jiných, pak můžeme v takovýchto zónách katalytického lože očekávat 

nezanedbatelně vyšší podíl konkurenčních reakcí (např. diskutovaná migrace dvojné vazby 

IMINU s následnou hydratací za vzniku až COL), neboť přenosu vodíku z plynné atmosféry 

přes kapalnou fázi k pórům katalyzátoru bude kladen v místech přetížených kapalnou směsí 

mnohem větší odpor než v místech suchých a rychlost hydrogenace dvojné vazby IMINU 

bude z tohoto důvodu nižší.  

Pro ilustraci je na Obr. 18 uveden i vývoj koncentrace COL při maximálních 

konverzích reakce XIMIN, jichž je dosahováno v reaktoru R401. Není překvapující, že 

selektivita reakce (podle tvorby COL) je v provozním uspořádání i při vysoké rychlosti reakce 

lepší než při laboratorních pokusech. Vysvětlit tento fakt můžeme odlišnou účinností zkrápění 

katalyzátoru různě dlouhých vrstev (viz. Obr. 14).  
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Obr. 18 Závislost koncentrace cyklohexanolu cCOL na konverzi IMINU XIMIN při 

hydrogenační methylaci cyklohexylaminu formaldehydem v reaktoru R01 a R401 pro různě 

velké tablety Ni katalyzátoru 
1 − R01 - Lcat = 340 mm - dp = 5,78 mm; 2 – R01 - Lcat = 340 mm - dp = 4,13 mm; 3 – R01 - Lcat = 340 mm - dp = 

3,25 mm; 4 – R401 - Lcat = 6000 mm - dp = 5,78 mm 

 

 Zmenšováním velikosti zrn Ni katalyzátoru dochází k postupnému přibližování 

výsledků rychlosti hydrogenace IMINU získaných v  laboratoři k výsledkům provozním. 

Pokud porovnáme konverzi IMINU na nejmenších dostupných tabletách Ni katalyzátoru 

(dp = 3,25 mm) v reaktoru R01 s hodnotami naměřenými v reaktoru R401 (pracující se 

standardními tabletami o dp = 5,78 mm) můžeme konstatovat, že obě závislosti jsou téměř 

totožné (viz. Obr. 17),  jisté rozdíly lze zaznamenat až v oblasti vysokých výkonů (LHSV). 

 1 
2 

3 

4 



 24 

Jeví se, že tok reakční směsi katalytickou vrstvou R01 složenou z malých tablet se stává více 

rovnoměrným a začíná se přibližovat k ideálnímu stavu – pístovému toku. K vylepšení tohoto 

stavu by mohlo přispět i vyjmutí středové sondy z R01 (viz. kap. 5.6.). 

 Při aplikaci menších částic katalyzátoru v R01 se zlepšuje i selektivita reakce 

vyhodnocovaná podle koncentrací COL v surových reakčních směsích. Když pomineme vliv 

vnitřní difúze, můžeme říci, že snižování hodnot dp u tablet v laboratorním reaktoru pozitivně  

působí na vnější přenos hmoty z kapalné fáze k povrchu katalyzátoru a tedy i dobu kontaktu 

surovin a meziproduktů s katalyzátorem, dále pak na axiální disperzi, která je zřejmě velmi 

důležitá z pohledu tvorby polykondenzačních produktů formaldehydu a v neposlední řadě na 

rovnoměrnost zkrápění vrstvy v souvislosti s šíří kapalného filmu na povrchu tablet, kterou 

musí vodík při hydrogenacích prodifundovat (v případě nedostatku vodíku budou 

upřednostňovány na katalyzátoru jiné reakce než hydrogenace, např. migrace dvojné vazby 

IMINU a její reakce s vodou, aldolizace nebo aldolová kondenzace formaldehydu atd.).  

5.6  Omezení středového toku reakční směsi podél teplotní sondy 
při přípravě DMCHA v reaktoru R01 

Středová sonda laboratorního reaktoru R01 nezanedbatelně zmenšuje jeho průřez. 

Pokud je vnitřní průměr trubky reaktoru (db ) 13,4 mm a vnější průměr teplotní sondy (ds) 

3,3 mm, zůstává pro aplikaci katalyzátoru volný prostor o šířce mezikruží asi 11,8 mm. To 

zejména při použití největších tablet o dp = 5,78 mm může způsobit, že velký podíl reakční 

směsi bude vlivem velké mezerovitosti náplně a vzniku mrtvých prostor v oblastech dotyku 

částic katalyzátorů se stěnou trubky reaktoru nebo sondy naprosto nedostatečně zkrápět 

katalytickou vrstvu. Jednou z možností rovnoměrnějšího rozložení katalyzátoru v malém 

reaktoru je odstranění středové sondy.  

Příprava DMCHA v laboratorním reaktoru bez středové teplotní sondy byla 

odzkoušena pro dvě zrnitosti Ni katalyzátoru (dp = 4,13 a 5,78 mm). Výsledky jsou uvedeny 

na Obr. 19, přičemž ze závislosti konverze IMINU XIMIN na převrácené hodnotě zatížení 

katalyzátoru 1/LHSV vyplývá, že zvětšení volného průřezu trubky reaktoru má na rychlost 

hydrogenace IMINU skutečně příznivý vliv, markantnější zejména u větších tablet.  
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Obr. 19 Vliv dokonalejšího uspořádání katalytické vrstvy odstraněním středové teplotní 

sondy z laboratorního reaktoru R01 na konverzi reakce při přípravě DMCHA 
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1 − Lcat = 340 mm - dp = 5,78 mm - R01 - se středovou sondou; 2 − Lcat = 340 mm - dp = 5,78 mm - R01- bez 

středové sondy; 3 − Lcat = 340 mm - dp = 4,13 mm - R01- se středovou sondou; 4 − Lcat = 340 mm - dp = 4,13 

mm - R01- bez středové sondy; 5 − Lcat = 6000 mm - dp = 5,78 mm - R401 

Další Obr. 20 [(cCOL = f (XIMIN)] však ukazuje, že u takto modifikovaného uspořádání 

R01  musíme počítat i s působením teploty. U pokusů bez přítomnosti teplotní sondy se totiž 

oproti klasickým experimentům projevuje vyšší tendence k tvorbě nežádoucího 

cyklohexanolu. Podle předpokladu došlo při sypání katalyzátorů do reaktoru R01 bez sondy 

k zrovnoměrnění vrstev a ke snížení jejich mezerovitostí  (Tab. 9). Při exotermní reakci 

přípravy DMCHA pak vznikající teplo nemůže být odváděno vedením prostřednictvím 

kovové kapiláry se sondou a teplotní maxima budou proto pravděpodobně ostřejší a vyšší.  

Pokud se podíváme na selektivitu reakce z pohledu velikosti aplikovaných tablet Ni 

katalyzátoru (opět viz. Obr. 20), je zřejmé, že snižováním dp dochází v reaktoru R01 bez 

středového toku k významnému růstu obsahů COL. Příčinu můžeme hledat opět  

v mezerovitostech katalytických loží (viz.Tab. 9).  
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Obr. 20 Vliv dokonalejšího uspořádání katalytické vrstvy odstraněním středové teplotní 

sondy z laboratorního reaktoru R01 na koncentraci cyklohexanolu cCOL při přípravě DMCHA 

– závislost cCOL = f (XIMIN) 
1 − Lcat = 340 mm - dp = 5,78 mm - R01 - se středovou sondou; 2 − Lcat = 340 mm - dp = 5,78 mm - R01 - bez 

středové sondy; 3 − Lcat = 340 mm - dp = 4,13 mm - R01 - se středovou sondou; 4 − Lcat = 340 mm - dp = 4,13 

mm - R01 - bez středové sondy 

 

Tab. 9 Porovnání mezerovitostí katalytických vrstev dlouhých 340 mm v laboratorním 

reaktoru R01 se středovou teplotní sondou a bez ní 

Konstrukce 

R01 

dp použitých tablet Vcat  
mm l - 

se sondou 
4,13 0,185 0,40 

5,78 0,185 0,53 

bez sondy 
4,13 0,212 0,37 

5,78 0,197 0,51 

 

 Omezení středového toku podél teplotní sondy v úzkém laboratorním reaktoru R01 

sebou přináší poměrně významné zrychlení studované reakce. Z důvodu vyššího množství 

tepla nakumulovaného uvnitř vrstvy (vzhledem k exotermnímu charakteru přípravy 

  1 

  2 

   3 

 4 
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DMCHA), které není odváděno vedením prostřednictvím teplotní sondy a také lze u takto 

modifikované vrstvy předpokládat menší ztráty tepla do okolí přes stěnu trubky samotného 

reaktoru R01 volnou konvekcí (vrstva je rovnoměrnější, zřejmě s nižším podílem stěnového 

toku), však dochází k ovlivnění výsledků konverze IMINU vyšší reakční teplotou, jenž 

zároveň podporuje i větší tvorbu COL jako jedné z nejdůležitější vedlejších látek reakční 

směsi.  

5.7 Ředění vrstvy Ni katalyzátoru pomocí SiC při přípravě DMCHA 
v reaktoru R01 

Jak již bylo konstatováno dříve, pokud bychom chtěli při reakci cyklohexylaminu 

s formaldehydem v R01 zajistit, aby axiální promíchávání směsi nesnižovalo výkon reaktoru, 

museli bychom použít částice katalyzátoru o dp menším než 0,6 mm (viz. Obr. 16). 

Z praktického hlediska je u tak malých zrn obtížné zaručit jejich stejnou velikost, jednotnost 

tvaru a dostatečnou pevnost. Zároveň je možno očekávat zkreslení výsledků studované 

katalytické syntézy, neboť u malých tablet se bude v mnohem menší míře uplatňovat vliv 

vnitřního přenosu hmoty a tepla.  

Další možností ke zlepšení hydrodynamiky toku kapaliny přes vrstvu katalyzátoru 

v malém zkrápěném reaktoru je zředění této vrstvy jemným inertním materiálem [8],[81],[82]. 

Pro tento účel byl pro 1. sérii pokusů zvolen SiC o velikosti částic 1-2 mm (podle sítové 

analýzy) a tablety Ni katalyzátoru o dp = 3,25 a 5,78 mm. Způsob nasypání reaktoru R01 

opatřeného teplotní sondou včetně výsledných mezerovitostí vrstev naznačuje Tab. 10. Je 

zřejmé, že zředěním katalyzátoru došlo v případě největších tablet (dp = 5,78 mm) ke snížení 

mezerovitosti z 0,53 na 0,30 (tedy asi o 42 %) a v případě nejmenších dostupných tablet 

(dp = 3,25 mm) z 0,38 na 0,20 (tzn. asi o 34 %).  

Tab. 10 Ředění Ni katalyzátoru karbidem křemíku (1-2 mm) v reaktoru R01 (výsledná délka 

katalytického lože - Lcat = 340 ± 5 mm)   

dp použitých tablet Vcat VSiC  
mm l l - 

3,25 0,123 0,085 0,25 

5,78 0,135 0,089 0,30 

 

Ředění  „velkých“ částic katalyzátoru jemnějším inertním karbidem křemíku má na 

konverzi reakce příznivý vliv (Obr. 21 a Obr. 22). Výkon laboratorního reaktoru s ředěným 

katalytickým ložem se podle získaných křivek XIMIN = f (1/LHSV) velmi přibližuje 

provoznímu reaktoru R 401. Zejména je to patrné při použití nejmenších dostupných tablet Ni 

katalyzátoru (dp = 3,25 mm), kde se z provozně-technologického hlediska v oblasti klíčových 

zatížení (LHSV = 5,0-7,0 l/l.h) již jeví,  že je možno provádět přenos laboratorních dat přímo 

do provozu, aniž by hrozilo riziko nesprávně navržených procesních parametrů, alespoň co se 

výrobní kapacity týče (Obr. 22).   

Vyplnění mezer mezi částicemi katalyzátoru v malém reaktoru sebou přináší i změny 

v přenosu tepla. Zejména u vrstev tvořených velkými zrny katalyzátoru a karbidem křemíku 

lze očekávat vyšší teplotní zabarvení reakce, což je způsobeno menšími ztrátami tepla do 

okolí. Tepelné ztráty v reaktoru R01 u vrstvy složené pouze ze samotných tablet o 

dp = 5,78 mm bývají pravděpodobně velmi vysoké. To potvrzují i Obr. 23, kde jsou 

zaznamenány závislosti teploty průměrné (Tprům) a maximální (Tmax) na 1/LHSV, které byly 

naměřeny při aplikaci tablet o dp = 5,78 mm. Průměrné teploty (v podstatě i teploty maxim až 
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na bod nejnižšího zatížení) v ředěné katalytické vrstvě jsou přibližně o 5 °C vyšší než u vrstvy 

neředěné.  

Jinou situaci můžeme pozorovat u tablet o dp = 3,25 mm. Samotná mezerovitost vrstvy 

složené pouze z nejmenších dostupných zrn Ni katalyzátoru je velice nízká (ne příliš rozdílná 

od ředěné vrstvy s tabletami o dp = 5,78 mm – viz. Tab. 2 a Tab. 10). Dalším vyplněním 

volných prostor takovéhoto katalytického lože se zajistí, že vznikající teplo již zde není 

akumulováno, ale dochází k jeho účinnějšímu odvodu ven z reaktoru prostřednictvím tekoucí 

kapaliny konvekcí, který usnadňuje karbid křemíku vyznačující se vysokou tepelnou 

vodivostí (>1,0 W·cm
-1

·K
-1

 [83]; pro superčisté materiály dokonce >3,0 W·cm
-1

·K
-1

 [84]). 

Tato skutečnost je zdokumentována na Obr. 24.  
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Obr. 21 Vliv ředění vrstvy Ni katalyzátoru o ekvivalentním průměru částic 5,78 mm inertním 

materiálem na konverzi IMINU-porovnání s ostatními závislostmi XIMIN = f (1/LHSV) 

získanými v reaktorech R01 a R401 
1 − R01 - se středovou sondou - Lcat = 340 mm – neředěná; 2 − R01 - bez středové sondy - Lcat = 340 mm – 

neředěná;  3 − R01 - se středovou sondou - Lcat = 340 mm - ředěná- SiC (1,0-2,0 mm); 4 − R401 - Lcat = 6000 

mm - neředěná 
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Obr. 22 Vliv ředění vrstvy Ni katalyzátoru o ekvivalentním průměru částic 3,25 mm inertním 

materiálem na konverzi IMINU-porovnání s ostatními závislostmi XIMIN = f (1/LHSV) 

získanými v reaktorech R01 a R401 
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1 - R01 - se středovou sondou - Lcat = 340 mm (dp = 3,25 mm) – neředěná; 2 - R01 - se středovou sondou - Lcat = 

340 mm (dp = 3,25 mm) - ředěná-SiC (1,0-2,0 mm); 3 - R401 - Lcat = 6000 mm (dp = 5,78 mm) - neředěná 
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Obr. 23 Porovnání teplotních závislostí ředěné a neředěné vrstvy (průměrných a maximálních 

teplot v katalytickém loži) na převrácené hodnotě zatížení 1/LHSV při přípravě DMCHA 

v reaktoru R01 na Ni katalyzátoru o dp = 5,78 mm 
1 − R01 - Lcat = 340 mm – neředěná; 2 − R01 - Lcat = 340 mm - ředěná- SiC (1,0-2,0 mm) 
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Obr. 24 Porovnání teplotních závislostí ředěné a neředěné vrstvy (průměrných a maximálních 

teplot v katalytickém loži) na převrácené hodnotě zatížení 1/LHSV při přípravě DMCHA 

v reaktoru R01 na Ni katalyzátoru o dp = 3,25 mm 
1 − R01 - Lcat = 340 mm – neředěná; 2 − R01 - Lcat = 340 mm - ředěná - SiC (1,0-2,0 mm) 

 

Vznik COL jako jedné z nejdůležitějších vedlejších látek při hydrogenační methylaci 

CHA formaldehydem nesouvisí pouze s teplotou. Na Obr. 25 jsou porovnány závislosti 

koncentrace cyklohexanolu cCOL na 1/LHSV získané na tabletách o dp = 3,25 mm pro ředěné 

a neředěné katalytické lože, z nichž je patrná vyšší tendence k tvorbě COL na vrstvě složené 

z katalyzátoru a SiC, i když podle výše uvedeného textu jsou teplotní profily právě v takovéto 

vrstvě nižší než u jednoduchého lože tvořeného pouze katalyzátorem (viz. Obr. 24). To je 

pravděpodobně způsobeno především při nízkých zatíženích katalyzátoru zbytečně dlouhou 

dobou zdržení reakční směsi v reaktoru R01 s ředěnou katalytickou vrstvou, který pracuje 

  1 

  2 

  1 

  2 

  1 

  2 

  1 

  2 
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v této oblasti při téměř 100 %-ních konverzích, tzn. s výkonem porovnatelným (podle Obr. 

22) s reaktorem R401. Selektivitu reakce (koncentraci COL) se v provozních podmínkách daří 

udržovat na požadovaných hodnotách právě nastavením vysokého zatížení katalyzátoru 

a pokud to není z obchodního hlediska možné (nízký odbyt), zvýší se nástřik používaného 

rozpouštědla (MeOH), čímž se zkrátí doba zdržení reakční směsi v R401 a rovněž se sníží 

teplotní profil v axiálním směru katalytické vrstvy.  
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Obr. 25 Vliv ředění vrstvy Ni katalyzátoru o ekvivalentním průměru částic 3,25 mm inertním 

materiálem na koncentraci COL v reakční směsi - porovnání se závislostí cCOL= f (1/LHSV) 

získanou na neředěné vrstvě v R01 
1 − R01 - se středovou sondou - Lcat = 340 mm – neředěná; 2 − R01 - se středovou sondou - Lcat = 340 mm - 

ředěná - SiC (1,0-2,0 mm) 

 

Vzhledem k tomu, že mezerovitost náplně katalyzátoru o dp = 5,78 mm se podařilo 

snížit pomocí SiC o velikosti částic 1,0 - 2,0 mm pouze částečně, připravila se rozdrcením 

a sítovou metodou frakce inertního materiálu o zrnitosti 0,4 - 1,0 mm. Nižší velikost zrn SiC 

než 0,4 mm již nebyla zvolena pro předpokládanou vysokou tlakovou ztrátu a nebezpečí 

zahlcování takovéto vrstvy kapalinou. Výsledné snížení volného prostoru mezi částicemi 

katalyzátoru ukazuje Tab. 11 a dosahuje asi 73 % (pokles mezerovitosti z 0,53 na 0,14).  

 

Tab. 11 Ředění Ni katalyzátoru jemnější frakcí SiC (0,4-1,0 mm) v reaktoru R01 (výsledná 

délka katalytického lože - Lcat = 340 ± 5 mm)   

dp použitých tablet Vcat VSiC  
mm l l - 

5,78 0,155 0,099 0,14 

 

Účinnější ředění vrstvy Ni katalyzátoru o dp = 5,78 mm jemnějšími částicemi SiC 

(0,4 - 1,0 mm) přináší další očekávané zvýšení konverze IMINU (Obr. 26) porovnáním 

s experimentem, kdy byl volný prostor katalytického lože dosypáván frakcí karbidu 

křemíku 1,0-2,0 mm. Zároveň je důležité, že na takto modifikované vrstvě již pracuje 

laboratorní reaktor R01 přibližně od hodnot 1/LHSV = 0,33 h směrem nahoru při stejném 

výkonu jako provozní reaktor R401.  
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Obr. 26 Vliv účinnějšího ředění vrstvy Ni katalyzátoru o ekvivalentním průměru částic 

5,78 mm inertním materiálem na konverzi IMINU-porovnání s ostatními závislostmi XIMIN = 

f (1/LHSV) získanými v reaktorech R01 a R401 
1 − R01 - se středovou sondou - Lcat = 340 mm - ředěná- SiC - 1,0 až 2,0 mm; 2 − R01 - se středovou sondou - 

Lcat = 340 mm - ředěná - SiC - 0,4 až 1,0 mm; 3 − R401 - Lcat = 6000 mm - neředěná 

Ředění katalytické vrstvy inertním materiálem přináší významné zvýšení rychlosti 

reakce při studované přípravě DMCHA. U takto modifikovaných katalytických loží malého 

laboratorního reaktoru je již možno předpokládat, že data na nich získaná lze při vývojích 

nebo optimalizacích technologií mnohem snáze přenášet do provozního měřítka s jistotou, že 

chyba navrženého výkonu výroby nebude příliš velká. 

Chování laboratorního reaktoru R01 se však vyplněním mezerovitosti mezi tabletami 

katalyzátoru jemným inertním materiálem mění i co se tepelného režimu týče. Původní 

uspořádání R01 s neředěnou vrstvou velkých tablet o dp = 5,78 mm způsobuje, že reaktor se 

svým charakterem podobá isotermickému. Vysoký podíl stěnového toku reakční směsi 

a neuspořádanost vrstvy mají za důsledek velké ztráty tepla do okolí, jevící se v podstatě tak, 

jako kdyby byl laboratorní reaktor opatřen duplexem s uvnitř proudícím teplosměnným 

médiem, které by odvádělo většinu tepla uvolněného při exotermické reakci přípravy 

DMCHA. Pokud dojde ke snížení mezerovitosti lože s katalyzátorem o dp = 5,78 mm 

ředěním, např. pomocí SiC, docílí se kromě jiného také toho, že tok kapaliny se stává 

rovnoměrnějším a že reakční směs neproudí v převažující míře pouze volnými mezerami mezi 

tabletami a stěnou reaktoru, ale celým objemem katalytické vrstvy. Větší množství tepla je 

pak odváděno surovou reakční směsí prouděním na úkor volné konvekce přes plášť reaktoru 

s nedokonalou izolací do okolní atmosféry. Systém se pak začíná z termokinetického hlediska 

podobat spíše adiabatickému, i když je jako inertu použito SiC, jenž se vyznačuje vysokou 

tepelnou vodivostí a zlepšuje vedení tepla ložem, tzn. že snižuje výšku teplotních maxim při 

reakcích s vývinem tepla.  

5.8  Ukázka teplotní korelace konverze a selektivity při přípravě 
DMCHA 

Pokud se jako vrstva v laboratorním reaktoru R01 použijí menší částice katalyzátoru 

nebo se katalyzátor zředí jemným inertním materiálem popř. se chování malého reaktoru 

posune do adiabatické oblasti rozšířením katalytického lože (vyjmutím středové teplotní 

sondy), pak je možno zaznamenat při exotermní reakci přípravy DMCHA v axiálním profilu 

R01 vyšší teploty. To samozřejmě ovlivňuje jak konverzi IMINU, tak i selektivitu reakce 

 1 

   2 

 3 
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hodnocenou v našem případě sledováním koncentrace COL. V tom se liší reaktor R01 od 

provozního uspořádání, neboť zde je teplota poměrně spolehlivě regulována odvodem tepla 

prostřednictvím teplosměnného média (kondenzátu) z mezitrubkového prostoru reaktoru 

R401.  

Na Obr. 27 jsou pro ilustraci uvedeny závislosti teplot na různých výškách 

katalytického lože Lcat reaktoru R01 složeného z tablet o dp= 5,78 mm ředěných a neředěných 

karbidem křemíku pro různá testovaná zatížení katalyzátoru (LHSV). V obou případech je 

s rostoucím LHSV zřejmý nárůst teplotních maxim a jejich posun k vyšším hodnotám Lcat, 

přičemž u ředěné vrstvy (pomocí částic SiC – 0,4 až 1,0 mm) jsou maxima vyšší a ostřejší.  
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Obr. 27 Teplotní profily získané v laboratorním reaktoru R01 při přípravě DMCHA na 

tabletách o dp= 5,78 mm s ředěnou a neředěnou vrstvou při různých LHSV 
1 − 1,0 l/l.h;  2 − 3,0 l/l.h; 3 − 5,0 l/l.h; 4 − 7,0 l/l.h 

Nastavení teplot při všech pokusech hydrogenační methylace CHA formaldehydem 

v reaktoru R01 bylo stejné, tzn. začátek katalytické vrstvy a celá její délka byla pomocí 

elektrických topných pásů (celkem 4) vytemperována na 110 °C při methanolovém proplachu. 

Při nástřiku samotných surovin pak z důvodu uvolněného tepla regulovala teplotu v R01 

v automatickém režimu pouze první sekce zajišťující ohřev předehřevu, ostatní sekce byly 

vypnuty a teplo bylo z vnitřního prostoru R01 odváděno pouze kondukcí kovovou stěnou 

trubky reaktoru (nebo sondy), vedením přes izolaci a volnou konvekcí z povrchu izolace do 

okolní atmosféry a konvekcí prostřednictvím reakční směsi.  

 Při dvou různých uspořádáních katalytického lože bylo provedeno sledování vlivu 

různého nastavení teplot R01 na výsledky studované syntézy DMCHA. Oproti standardnímu 

nastavení byla teplota všech sekcích zvyšována nebo snižována po 5 °C. Získané teplotní 

profily na Ni katalyzátoru o dp = 3,25 mm ředěném částicemi SiC (1,0-2,0 mm) při zatížení 

LHSV = 5,0 l/l.h a na katalyzátoru o dp = 5,78 mm s částicemi SiC (0,4-1,0 mm) při 

LHSV = 7,0 l/l.h jsou uvedeny na Obr. 28. Není nezajímavé si všimnout, že teplotní maxima 

u všech závislostí T = f (Lcat) jsou dvě, kde první odpovídá uvolněnému teplu hydrogenace 

dvojné vazby IMINU (N-methylidencyklohexylaminu) a druhé s největší pravděpodobností 

hydrogenaci molekuly N-hydroxymethyl – N-methylcyklohexylaminu po odštípnutí vody. 

Dle očekávání jsou teplotní křivky při nejvyšším zatížení získané na větších tabletách 

(dp = 5,78 mm) více rozmyté a jejich vrcholy posunuty směrem ke konci vrstvy. To ukazuje, 

že reakce neprobíhá pouze na prvních 15 cm katalytického lože, jak je tomu u menších tablet 

(dp = 3,25 mm) při testovaném zatížení LHSV = 5,0 l/l.h.  

 
 

Neředěná vrstva   Ředěná vrstva  (SiC – 0,4 až 1,0 mm) 
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Obr. 28 Závislosti T = f (Lcat) zaznamenané při proměnlivém nastavení teplot v laboratorním 

reaktoru R01 při přípravě DMCHA na dvou zředěných vrstvách Ni katalyzátorů (o rozdílném 

dp) a různém LHSV 
1 − 100 °C (nastavená teplota);  2 − 105 °C; 3 − 110 °C; 4 − 115 °C; 5 − 120 °C 

Při aplikaci menších tablet (dp = 3,25 mm) ovlivňují při celkovém nástřiku surovin do 

R01 odpovídajícímu LHSV = 5,0 l/l.h změny teplot v testovaném rozsahu Tprům ≈ 110 až 

130 °C výslednou konverzi reakce pouze velmi nepatrně (Obr. 29). Pokud se proloží 

naměřené body diskutované závislosti XIMIN = f (Tprům) logaritmickým trendem, je možno 

provést mezi jednotlivými pokusy teplotní korelaci podle vztahu (18). Měření při nastavené 

teplotě 100 °C nebylo do grafického zpracování zařazeno, byly získány totožné výsledky jako 

při 105 °C (viz. teplotní profily na Obr. 28).      

                                XIMIN  = 1,128 · (ln T1 – ln T2)      (18)                      

Více dramatická je situace v případě, když se zvolí vyšší zatížení LHSV = 7,0 l/l.h 

(opět viz. Obr. 29 – katalyzátor o dp = 5,78 mm), kde je směrnice logaritmické závislosti 

XIMIN = f (Tprům) mnohem více strmá, změny konverze reakce jsou s teplotou významné a pro 

teplotní srovnání pokusů lze při v laboratoři nejvyšším testovaném LHSV navrhnout rovnici :  

                                XIMIN  = 16,318 · (ln T1 – ln T2)      (19)                      

Koncentrace cyklohexanolu cCOL se v klíčové oblasti teplot Tprům ≈ 110 až 125 °C při 

vysokém zatížení (LHSV = 7,0 l/l.h) téměř nemění (Obr. 30). K větší tvorbě COL dochází až 

při uměle nastavených vyšších hodnotách Tprům, při nichž se proces přípravy nebo výroby 

DMCHA nikdy nerealizuje. Zvyšování teploty při LHSV = 5,0 l/l.h ovlivňuje koncentraci 

COL mnohem více, závislost cCOL = f (Tprům) má přibližně lineární trend (opět viz. Obr. 30). 

Uvedené skutečnosti ukazují, že důležitým faktorem z pohledu selektivity hydrogenační 

methylace CHA formaldehydem je doba zdržení kapaliny v uvnitř reaktoru, která souvisí 

s rychlostí toku kapalné směsi přes tento reaktor. Nízké rychlosti proudění v vedou k tomu, že 

při studované reakci se začíná uplatňovat vliv vnější difúze na selektivitu reakce, která navíc 

negativně působí i na její rychlost. Při snižování průtokových rychlostí kapaliny se prodlužuje 

doba zdržení reakčních komponent uvnitř reaktoru a to vede i k námi pozorované nežádoucí 

nadměrné tvorbě COL.  
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Obr. 29 Vliv teploty Tprům na konverzi IMINU XIMIN při přípravě DMCHA v laboratorním 

reaktoru R01 na dvou odlišně uspořádaných katalytických vrstvách a při různém LHSV  
1 − Ni tablety o dp = 3,25 mm – ředění pomocí SiC (1-2 mm) - LHSV = 5,0 l/l.h; 2 − Ni tablety o dp = 5,78 mm – 

ředění pomocí SiC (0,4-1 mm) - LHSV = 7,0 l/l.h 
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Obr. 30 Vliv teploty Tprům na koncentraci cyklohexanolu cCOL při přípravě DMCHA 

v laboratorním reaktoru R01 na dvou odlišně uspořádaných katalytických vrstvách a při 

různém LHSV 
1 − Ni tablety o dp = 3,25 mm – ředění pomocí SiC (1-2 mm) - LHSV = 5,0 l/l.h; 2 − Ni tablety o dp = 5,78 mm – 

ředění pomocí SiC (0,4-1 mm) - LHSV = 7,0 l/l.h 

6 Závěr 

  Laboratorní průtočný reaktor v BC MCHZ, ve kterém jsou prováděny reakce 

v kapalné fázi na kovových katalyzátorech, slouží k optimalizaci výroby zavedených aminů 

a zároveň k vývoji technologií nových produktů. Vzhledem k neideálnímu chování tohoto 

reaktoru je přenos získaných výsledků do provozních podmínek značně komplikovaný 

a u potenciálně perspektivních výrobků se neobejde bez mezistupně v podobě čtvrtprovozního 

pokusu. Čtvrtprovozní výzkum je však poměrně drahý a časově náročný, čímž se mnohdy 

oddaluje rozhodnutí o realizovatelnosti dané technologie. To má v některých případech 

negativní dopad na jednání s potenciálním zákazníkem a v konečném důsledku dochází při 

dlouhotrvajícím výzkumu až ke ztrátě zájmu trhu.  

1 

2 

1 

2 



 34 

 V různě velkých reaktorech byly v 1. kroku porovnány konverze a selektivity syntézy 

MEA a DEA na měděném katalyzátoru a přípravy DMCHA na Ni katalyzátoru o standardní 

velikosti částic. I přes nastavení identických podmínek byly na jednotlivých zařízeních 

v závislosti na jejich měřítku získány různé výsledky, tj. podstatně horší v laboratoři oproti 

čtvrtprovozu a provozu. Důvodů poměrně dramatických rozdílů je několik, ale všechny 

souvisí s hydrodynamikou toku reakční směsi. Rychlosti toku kapalin přes katalytické vrstvy 

jednotlivých reaktorů se totiž podle jejich měřítka významně odlišují, i když pracují při 

stejném zatížení LHSV. Rozdíly v průtokových rychlostech mají velmi vážný dopad na vliv 

vnější difúze na výsledky studované reakce a promítají se i v účinnosti a charakteru smáčení 

katalytické vrstvy. Jak bylo zjištěno, zkrápění krátké katalytické vrstvy laboratorního reaktoru 

je značně nerovnoměrné, převažuje tok podél stěny trubky reaktoru, středový tok podél 

teplotní sondy, kapalina protéká velmi neuspořádanou vrstvou katalyzátoru s velkým 

ekvivalentním průměrem částic dp vzhledem k průměru reaktoru db cestou nejmenšího odporu 

tzv. kanálkovým tokem. Důsledkem tohoto nerovnoměrného smáčení katalytické vrstvy je 

nevyvážené zatížení některých jejích míst (střídají se zóny suché a mokré s velmi širokým 

filmem kapaliny) a také významné odchylky od pístového toku, jejichž důsledkem je axiální 

promíchávání kapaliny.  

 Minimalizace v laboratorním měřítku projevujících se nežádoucích jevů byla 

studována již pouze v rámci přípravy DMCHA. Celkem byly prověřeny 3 možnosti, jak zvýšit 

výkon reaktoru a selektivitu procesu a to zmenšování velikosti částic katalyzátoru, 

rovnoměrnější uspořádání katalytického lože vyjmutím středové teplotní sondy a ředění 

katalytické vrstvy pomocí jemného inertního materiálu.  

Při zmenšování velikosti zrn Ni katalyzátoru dochází ke zvyšování konverze IMINU 

tak, že při aplikaci nejmenších tablet o dp = 3,25 mm lze zaznamenat jisté odchylky 

v konverzích reakce při laboratorním uspořádání od provozního až v oblasti vysokých zatížení 

LHSV ≈ 5,0 l·l
-1

·h
-1

, které odpovídá výkonu výroby DMCHA asi 560 kg/h, přičemž současně 

maximální provozně vyráběné množství je 635 kg DMCHA/h. Rozměr tablet katalyzátoru má 

nezanedbatelný vliv i na selektivitu reakce, posuzovanou podle koncentrací nejvýznamnější 

vedlejší látky COL. S rostoucími hodnotami dp je patrná vyšší tendence k tvorbě této látky.  

Středová sonda, jejíž průřez zaujímá necelé 2 % průřezu laboratorního reaktoru, ale 

vymezuje velmi úzký prostor mezi svou stěnou a stěnou trubky R01 (asi 11,8 mm – průměr 

největší tablety dt = 6,2 mm), je jedním z hlavních zdrojů nerovnoměrností katalytické vrstvy. 

Tato skutečnost se potvrdila při samotných testech, kdy v případě, že nebyla sonda do 

laboratorního reaktoru zasunuta, byly získávány surové reakční směsi s nižším obsahem 

nezreagovaného IMINU oproti standardní konfiguraci reaktoru R01. Markantněji se tento 

účinek projevil v případě větších tablet Ni katalyzátoru. Odstranění kovové středové sondy 

z vnitřních prostor reaktoru R01 přineslo však na druhou stranu zhoršení selektivity reakce 

z pohledu tvorby COL. Odstranila se jistá bariéra přesně uprostřed katalytického lože, která 

s největší pravděpodobností odváděla část tepla kondukcí nebo způsobovala značné 

znerovnoměrnění lože s vysokým podílem stěnového toku a ztrátami tepla vedením přes plášť 

reaktoru a izolaci a poté volnou konvekcí do okolní atmosféry. Příčinou vyšších koncentrací 

COL je větší množství tepla naakumulovaného uvnitř vrstvy při exotermické reakci, jakou 

příprava DMCHA je. 

Ředění katalytické vrstvy inertním materiálem přináší konečné zvýšení efektivity 

laboratorního reaktoru. Pokud budeme porovnávat výsledky konverze reakce přípravy 

DMCHA získané na vrstvě složené z nejmenších tablet o dp = 3,25 mm a SiC (o zrnitosti 1-2 

mm) v R01 s výsledky z provozního reaktoru R401 s katalyzátorem o dp = 5,78 mm, můžeme 

konstatovat, že jsou v oblasti běžně nastavovaných nejvyšších LHSV naprosto totožné. 

Významné zrychlení studované reakce bylo zaznamenáno na modifikované vrstvě s tabletami 
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o dp = 5,78 mm v reaktoru R01, přičemž zde platí, že čím jemnějšího inertního materiálu je 

použito, tím je konverze reakce vyšší.  

Zrovnoměrněním katalytické vrstvy reaktoru R01 aplikací menších tablet katalyzátoru 

nebo vyplněním mezer mezi tabletami katalyzátoru resp. odstraněním středové sondy dochází 

ke změně tepelného projevu tohoto reaktoru. Z původního spíše isotermického reaktoru se 

stává vzhledem k omezení tepelných ztrát do okolí formou vedení přes stěnu trubky 

(samotného reaktoru nebo teploměrné sondy) a volné konvekce adiabatické uspořádání, ve 

kterém se pak obtížně nastavují podmínky srovnatelné s provozním reaktorem R401, kde je 

uvolněné teplo při syntéze DMCHA odváděné z mezitrubkového prostoru vroucím 

kondenzátem.  

Jeví se, že především pomocí ředění katalytického lože malého reaktoru pomocí částic 

o malé zrnitosti lze dosáhnout požadovaného usnadnění při přenosu dat z laboratoře do 

většího měřítka, co se výkonu reaktoru týče.  Nesmíme však zapomenout, jakou roli při tom 

hraje teplota, která má vliv i na selektivitu reakce. K zpřesnění transferu výsledků může 

pomoci teplotní korelace, podle níž se upraví získané konverze IMINU a koncentrace COL 

v surové reakční směsi, které byly naměřeny v laboratorním reaktoru s jiným teplotním 

projevem než má provozní reaktor.  

 Do budoucnosti by stálo za úvahu zabývat se možnostmi, jak upravit laboratorní 

reaktor R01, aby poskytoval ještě reprodukovatelnější výsledky. Nabízí se varianta zvětšení 

průměru trubky reaktoru tak, aby byla totožná s provozními v R401, bylo by pravděpodobně 

účelné reaktor vybavit několika bočními jímkami pro snímání teploty a odstranit tak 

středovou sondu zvyšující nerovnoměrnost vrstvy katalyzátoru a v neposlední řadě by bylo 

žádoucí opatřit reaktor pláštěm, ve kterém by proudilo teplosměnné médium a reaktor by se 

tak stal dokonale isotermickým. Vedle toho se pro námi studované hydrogenační reakce 

v laboratorním měřítku nabízí stále více diskutovaná možnost využití tzv. mikroreaktorů, 

jejichž podstatou je aparát, jehož typická šířka je několik mm a délka může dosahovat až 

několik desítek cm [85]. Vyznačují se intenzivním přenosem hmoty a tepla, jejich předností je 

totiž velmi vysoký poměr povrchu jednotlivého kanálku k jeho objemu. Kapalina společně 

s plynem protéká mikroreaktorem tzv. Taylorovým tokem [86],[87], kdy dochází k tvorbě 

bublin a kapek, jejichž výsledkem je tenký kapalný film na povrchu katalyzátoru, přes který 

může plyn (vodík) snadno difundovat a zúčastnit se tak heterogenně katalyzované reakce.  
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