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Abstrakt 
 

Diplomová práce řeší problematiku hledáním nejvhodnějšího řešení chlazení 
vzdušiny pro odstranění obsažených rozpouštědel. Řešení vychází z reálného a již 
fungujícího zařízení farmaceutického provozu. Chladící systém je koncipován jako 
soustava tří trubkových výměníků. V prvním výměníku je vzdušina ochlazována vodou, 
ve druhém ledovou vodou a ve třetím výměníku se k chlazení využívá solanka R31. 
Účelem soustavy výměníků je ochlazení vzdušiny vedoucí ke zkondenzování 
obsaženého rozpouštědla, kterým je převážně aceton.  
 
Klí čová slova 
 

Odstranění acetonových výparů, trubkový výměník, vzdušina, solanka R31, 
voda, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMARY 
 

Diploma thesis deals with searching of the most appropriate solution of air mass 
cooling to clear away contained solvents. The solution is based on real and operated 
pharmaceutical unit. The cooling system is solved as systém of three tubular heat 
exchangers. In the first heat exchanger the air mass is cooled down by water, in the 
second by ice-cold water and brine R32 is used for cooling in the third heat exchanger. 
Heat exchanger system is solved for cooling the air mass which results in condensation 
of contained solvent – acetone.   
 
Key words  
 

Removal vapor of acetone, tubular heat exchanger, air mass, brine R31, water 
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1. ÚVOD 
 

Cílem této diplomové práce je nalezení nejvhodnějšího řešení pro ochlazení 
vzdušiny vznikající odsáváním výparů složených z rozpouštědel, které vznikají 
v reaktoru. Odstranění těchto výparů obsahujících převážně aceton je důležitým 
procesem, jelikož aceton patří mezi nebezpečná rozpouštědla. Jeho volným únikem 
nehrozí jen nebezpečí znečištění prostředí, ale nastává i výrazné nebezpečí vzniku 
požáru, jelikož se jedná o rozpouštědlo vysoce těkavé a hořlavé.  

 
V současnosti se v farmaceutickém provozu, pro který je tato soustava řešena, 

již nachází funkční zařízení pro odstranění těchto výparů. Pro odstranění se využívá 
principu ochlazení vzdušiny za účelem zkondenzování acetonu, který je následně 
odveden do centrální sběrné nádoby. V současnosti jsou použity tři trubkové výměníky. 
U prvního výměníku je vzdušina ochlazována vodou, ve druhém ledovou vodou s 30% 
ethylenglykolem a ve třetím výměníku je k chlazení využita solanka R31. 

  
V prostoru, ve kterém se rozpouštědlo odpařuje vlivem výrazného podtlaku, se 

nacházejí i látky jiné než aceton. Přesné složení vzdušiny, která vstupuje do výměníků, 
však není známo. Z tohoto důvodu považujeme aceton jako jedinou látku, která do 
systému vstupuje, vyjma dusíku využívaného u vývěvy jako těsnící plyn.  

 
Vzhledem k tomu, že práce se zabývá vhodným řešením výměny tepla pro 

ochlazení odsávané vzdušiny, bude před uvedením samotného zadání řešeného případu 
a výchozím popisem situace uveden přehled základních mechanismů sdílení tepla 
probíhajících ve výměnících tepla a přehled základních typů výměníků tepla běžně 
používaných ve farmaceutických a chemických výrobních linkách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

1.1   MECHANISMY SDÍLENÍ TEPLA 
 

Všeobecně platí pravidlo, že teplo se samovolně šíří z místa s vyšší teplotou do 
místa s nižší teplotou. Tento přenos probíhá, dokud se teploty nevyrovnají. Podle 
mechanismu sdílení tepla se rozlišuje na přenos tepla kondukcí (vedením), konvekcí 
(prouděním) a radiací (zářením). U výměníků tepla používaných v běžných aplikacích 
farmaceutických a chemických procesů se uplatňuje kombinace vedení a proudění tepla.  
 
 
 
1.1.1   Sdílení tepla vedením (kondukce) 
 

Vedení tepla je nejčastějším způsobem šíření tepla u pevných těles. Lze jej 
popsat jako přenos energie od více k méně energetickým částicím. Teplo se přenáší 
mezi atomy u pevných látek nebo molekulami u plynů a kapalin. Rychlost vedení tepla 
je určována tepelnou vodivostí, případně přímo součinitelem tepelné vodivosti. Přenos 
tepla kondukcí představuje Fourierův zákon daný vztahem (1.1), 
 
q = -λ* grad T          (1.1) 
 
kde q je měrný tepelný tok, λ tepelná vodivost [W/(m.K)] a grad T je gradient 
teplotního pole. V jednorozměrném případě přechází rovnice do tvaru 

L

TT
q x

21 −−= λ         (1.2) 

qx  tedy vyjadřuje teplo přenesené za jednotku času na jednotku plochy ve směru osy x, 
T1 a T2 jsou teploty látky na jednotlivých stranách stěny oddělující látky. δ představuje 
tloušťku oddělující stěny. 

 
Obr. 1 Vedení tepla rovinnou stěnou [14] 
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1.1.2   Sdílení tepla prouděním (konvekce) 
 

Proudění tepla se skládá ze dvou základních principů a to z difuze energie a 
pohybu velkého objemu molekul (advekce). Lze jej tedy uplatnit pouze u kapalin a 
plynů. Pohybem hmoty dochází k promíchávání jednotlivých částí, které mají odlišnou 
teplotu. Přenos tepla se uskutečňuje díky mísení molekul látek o různých teplotách 
Konvekci dělíme na (samovolnou) a nucenou. U přirozené konvekce stoupá teplá látka 
vzhůru vzhledem k menší hustotě teplejší části kapaliny, příp. plynu. U nucené 
konvekce je výměna tepla vyvolána umělým pohybem kapaliny, například čerpadlem. 
Přestup tepla ovlivňuje také charakter mezní vrstvy, jelikož při přechodu do turbulentní 
mezní vrstvy dochází k prudkému nárůstu součinitele přestupu tepla. 
 
Přenos tepla konvekcí vyjadřuje Newtonův zákon daný vztahem 1.3, 

)( αα TTq w −⋅=         (1.3) 

kde α je lokální součinitel přestupu tepla [W/m2K] , Tw teplota povrchu obtékaného 
tělesa. 

   
Obr. 2  Ukázka proudění tepla představující přestup tepla [14] 
 
 
1.1.3   Záření (Radiace) 
 

Teplo vyzařuje každé těleso, jehož teplota je větší než 0 Kelvinů. Přenos tepla se 
uskutečňuje  elektromagnetickým vlněním vzniklým tepelným pohybem částic. Výpočet 
radiace se u v běžném provozu používaných výměníků tepla zanedbává. Sdílení tepla 
sáláním je vyjádřen pro absolutně černé těleso Stefan-Boltzmannovým  zákonem ve 
tvaru: 

)( 4Twq ⋅= σ          (1.4) 
kde σ = 5,67*10-8 W/m4K4  je Stefan-Boltzmannova konstanta. 
 

Tento vztah vyjadřuje teplo vyzářené absolutně černým tělesem. Ve skutečnosti 
je však množství vyzářeného tepla nižší, celá pravá strana rovnice se tedy násobí 
poměrnou zářivostí, která je dána poměrem reálné zářivosti a ideální zářivosti. Výměna 
tepla zářením může probíhat i ve vakuu.  
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1.1.4    Prostup tepla 
 

Jako prostup tepla označujeme souhrn kombinovaného sdílení tepla, tj. například 
kombinace vedení a proudění tepla. Vyjadřuje tedy teplo, které prostoupí přes stěnu 
oddělující dvě kapaliny. Prostup tepla se řeší právě u výměníků tepla. 
 

 
Obr. 3  Ukázka proudění tepla představující prostup tepla [14] 
 
 
Součinitel prostupu tepla pro rovinou stěnu: 
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Součinitel prostupu tepla pro válcovou stěnu (trubka výměníku): 
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Ve výše uvedených rovnicích 1.5 a 1.6 je α součinitel přestupu tepla pro kapaliny 
[W/m2K],  λ tepelná vodivost stěny trubky [W/mK] a průměry d1 a d2 představují vnitřní 
a vnější průměr trubky. Přenesené teplo lze poté vyjádřit vztahem, který je uveden níže 
jako vztah 3.7. A v tomto případě vyjadřuje teplosměnnou plochu, ∆Tm je střední 
logaritmický teplotní rozdíl.  
 
 

[ ]WTAkQ m∆⋅⋅=        (1.7) 
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1.2. ZÁKLADNÍ TYPY VÝM ĚNÍK Ů TEPLA 
 

Výměníky tepla je zařízení sloužící k výměně energie mezi látkami o různých 
parametrech. Výměník využívá mechanismů vedení a proudění tepla ke zvyšování 
tepelné energie jedné z látek a současnému snižování tepelné energie druhé z látek. S 
výměníky tepla se můžeme setkat v téměř všech oblastech průmyslu, ale i v běžném 
životě. V současnosti se využívá hned několik základních typů výměníků. 
Nejběžnějšími z nich jsou trubkové výměníky a deskové výměníky, používají se ale 
také výměníky speciální. 

 
Teplo se předává u proudících médií mezi trubkovým a mezitrubkovým 

prostorem. Mezitrubkový prostor je tvořen pláštěm, který bývá u výměníků se svazkem 
trubek rozdělen přepážkami. Přepážky slouží k lepšímu vedení média v příčném směru 
a také zmírňují vibrace trubek. Podle počtu ploch, které se zúčastní přenosu tepla, se 
tepelné výměníky dále rozdělují na rekuperační, regenerační a směšovací. U 
rekuperačních výměníků jsou pracovní látky, u nichž dochází k výměně tepla, odděleny 
pevnou stěnou, tvořící dvě plochy zúčastňující se výměny tepla. U regeneračních 
výměníků je přenos tepla mezi pracovními látkami zajištěn využitím teplonosné látky, 
která předává akumulované teplo z teplejší látky na látku chladnější. U směšovacích 
výměníku dochází k výměně tepla přímým stykem pracovních látek. Směšovací 
výměníky jsou označovány jako výměníky s přímým přenosem tepla. Mezi výměníky 
s nepřímým přenosem tepla patří výměníky s plochami zúčastňujícími se přenosu tepla 
 
1.2.1. Výměníky trubka v trubce 
 

Trubkové výměníky se dělí na výměníky tepla typu trubka v trubce a trubkové 
výměníky se svazkem trubek v plášti. Tepelné výměníky typu trubka v trubce jsou 
spolehlivé a nejjednodušší druhy výměníků. Tento typ výměníku dosahuje vysokých 
hodnot přestupu tepla, nevýhodou jsou však větší rozměry a množství potřebného 
materiálu na jednotku plochy výměny tepla. Bývají konstruovány jako rozebíratelné 
nebo nerozebíratelné, oba tyto typy jsou vyobrazeny na obrázcích 4, resp. 5.  
Nerozebíratelné provedení se používá pro malé teplotní rozdíly pracovních látek  
(∆T≤20°C) a pro čisté látky, u kterých není třeba čistění výměníku. Rozebíratelné 
provedení se používá pro opačné případy, tedy tam kde je potřeba čištění. Pro 
minimalizaci tepelných ztrát do okolí může být vnější trubka zaizolována. Látky mohou 
protékat uvnitř i vně trubek stejným směrem, tedy souproudě, ale běžnější je tok médií 
protiproudý, které umožňuje získání vyšší výměny tepla na stejné ploše. 

 
U výměníku typu trubka v trubce dochází k menšímu zanášení mechanickými 

nečistotami a produkty koroze. Tyto výměníky mají vyšší účinnost než trubkové s 
přepážkovými systémy v plášti. Pro zvýšení účinnosti lze použít žebrovaných ploch pro 
výměnu tepla (obr. 6), čímž lze zvětšit plochu výměny tepla až pětinásobně. Nevýhodou 
tohoto typu výměníků je velká zastavěná plocha a vysoká spotřeba materiálu na 
jednotku teplosměnné plochy. 
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 Obr.4 Nerozebíratelné provedení [1]  
 

  
 
Obr.5 Rozebíratelné provedení [1] 
 
 
 

  
a) žebra přivařená v kanálech,   b) žebra ve tvaru koryt,   c) vyválcovaná žebra 
 
Obr.6 Příklady žebrování povrchu trubek [1] 
 
  
 
 
1.2.2.  Trubkové výměníky tepla se svazkem trubek v plášti 
 
 

Trubkové výměníky tepla se svazkem trubek v plášti jsou jedněmi z 
nejpoužívanějších výměníků v chemickém průmyslu. Tepelný výměník se svazkem 
trubek v plášti bývá konstruován jako výměník s pevnou trubkovnicí, s U trubkami, s 
plovoucí hlavou, případně s vlnovcovým kompenzátorem. Tyto výměníky se vyznačují 
velkou teplosměnnou plochou.  
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Výměník s pevnými trubkovnicemi 
 

Výměník s pevnými trubkovnicemi lze použít v případech, kde dochází 
k výměně tepla pro malé rozdíly teplot medií. Díky jednoduché konstrukci je možné 
dosáhnout nízkých nákladů na výrobu. Vnitřek trubek může být čištěn mechanicky 
odkrytím víka. Mezitrubkový prostor mechanicky čistit nelze, jelikož jsou trubky pevně 
přichyceny k trubkovnici. Pokud tedy proudící látky dosahují vysokých teplotních 
rozdílů, je třeba využít typů umožňujících teplotní dilatace,tj. U- trubkové, s plovoucí 
hlavou či s kompenzátorem.  

 
Obr.7 Výměník tepla s pevnými trubkovnicemi [6] 
 
 
Výměníky tepla s U trubkami 
 

U výměníků s U- trubkami jsou trubky pevně uchyceny v trubkovnici a dilatace 
trubek je umožněna na volném prostoru tvaru U. Nevýhodou těchto výměníků je 
obtížné čistění a nutnost většího průměru pláště daným minimálním poloměrem zahnutí 
trubek.  
 
 

 
Obr.8  Výměník tepla s U trubkami [2] 
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Výměníky tepla s plovoucí hlavou 
 

U výměníku s plovoucí hlavou je jedna z trubkovnic pevně uchycena v plášti a 
druhá je součástí plovoucí hlavy, což umožňuje teplotní dilataci trubkového svazku. U 
tohoto druhu výměníků platí, že je levnější, pokud má menší průměr pláště a delší 
trubky. Výměník s plovoucí hlavou je velmi přizpůsobivý, ale také nejnákladnější. 
Použití plovoucí hlavy umožňuje snadné čištění trubkového i mezitrubkového prostoru, 
proto se může tento typ provozovat i se znečistěnými médii. 
 

 
 

 
Obr.9  Výměník tepla s plovoucí hlavou [2] 
 
 
 
Výměníky tepla s vlnovcovým kompenzátorem 
 
 

Výměník tepla s vlnovcovým kompenzátorem je obdobou výměníku s pevnou 
trubkovnicí, do pláště je však přidán vlnovcový kompenzátor umožňující teplotní 
dilatace. Vlnovcový kompenzátor v plášti vyrovnává posuvy vzniklé teplotní 
roztažností mezi trubkami a pláštěm a snižuje únavu materiálu. Tento typ se však 
nehodí pro velké průměry pláště a aplikace pracující s vysokým tlakem. 

 
Obr.10   Výměník tepla s vlnovým kompenzátorem [2] 
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Uspořádání trubek v plášti 
 

Geometrické uspořádání trubek bývá nejčastěji trojúhelníkové pod úhlem 30º 
nebo 45º, používá se však také pod úhlem 60º případně čtvercové. V případě podélného 
obtékání trubek je možné použít libovolné uspořádání trubek, zato u příčného obtékání 
trubek se nejčastěji používají geometrické uspořádání s úhlem 30 º nebo 45º. V případě 
potřeby mechanického čistění svazku trubek je doporučováno uspořádání s úhlem 45º 
nebo 90º. Na níže uvedených obrázcích je vyobrazeno uspořádání trubek a rozdělení 
trubek do chodů. Běžně je nejpoužívanější uspořádání se dvěma chody v trubkách. 
 
 
 

 
Obr.11  Geometrické uspořádání trubek [3] 
 
 
 
 

 
Obr.12 Rozdělení trubek do chodů [3] 
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1.2.3   Deskový výměník tepla 
 

Pod pojmem deskový výměník tepla si lze představit soustavu tenkých desek 
uspořádaných za sebou. Na povrchu těchto desek dochází k výměně tepla. Díky tomuto 
uspořádání je možné získat velký povrch pro přestup tepla. Výhodou je také malá 
zastavěná plocha a kompaktní konstrukce. Tyto výměníky se nejčastěji vyrábějí 
z nerezové oceli, ale desky mohou být také z jiných běžně užívaných materiálů. 
Deskové výměníky se snadno čistí, lze je použít i pro vysoké teploty, nejsou náchylné k 
zanášení a mají nízké náklady na údržbu. Jednotlivé desky jsou od sebe odděleny 
těsněním. V případě vysokého tlaku nebo agresivity media mohou být desky svařeny. 
V tomto případě však výměníky nemohou být čištěny klasickým způsobem, ale musí 
být použito chemického čištění. Každá deska u tohoto typu výměníků tvoří dvojici 
oddělených mezideskových prostor. Média protékají horní a dolní částí výměníku. Část 
medií pak střídavě protéká mezideskovými prostory, čímž se díky protiproudému toku 
zefektivní výměna tepla. Na obrázku obr. 13 je vidět deskový výměník včetně průtoku 
medií.  
 
 

 
Obr. 13  Deskový výměník tepla [6] 
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2. POPIS ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY A POSTUP ŘEŠENÍ 
 

Ve firmě, ze které byl požadavek řešení problematiky zadán, je hlavní aktivitou  
výroba aktivních farmaceutických substancí (API). V těchto procesech je využíváno 
vakuum pro vakuovou destilaci, sušení a nasazování kapalných nebo pevných látek. 
Kromě těchto procesů se využívá také k vyprazdňování a vysoušení zařízení. Při těchto 
procesech dochází k odpařování těkavých organických látek, které je nutno z odsáté 
vzdušiny odstranit pro splnění požadavků na emisní limity. Toto odstranění se provádí 
postupným ochlazením vzdušiny a odvodem kondenzátů. Vzdušina se ochlazuje ve 
třech sériově zapojených výměnících, kde první je na vodu, druhý na ledovou vodu a 
třetí je ochlazován solankou R31. 

V současné době se připravuje výměna již dosluhující vývěvy a zároveň s ní 
dojde k optimalizaci chladící kaskády výměníků.  Pro tento účel je potřeba navrhnout 
nové výměníky pro chlazení odplynů chlazené ledovou vodou a solankou. Následně 
bylo zadání rozšířeno i o první výměník za vývěvou chlazený vodou. 

Cílem je navrhnout výměníky takovým způsobem, aby bylo dosaženo na 
výstupu z těchto výměníků maximální požadované teploty při špičkovém odsávaném 
množství vzdušiny. Jako nosný plyn je možno uvažovat dusík, jelikož všechny zařízení 
jsou inertizovány dusíkem. Dále je pak úkolem vypočítat množství zkondenzovaných 
těkavých látek, teploty na výstupu z výměníků a průtok zbytkové vzdušiny do skrubru. 
Dále je možno uvažovat praktické použití vývěvy, tj. když dojde z technologie k odsátí 
50 kg acetonu a naředění odsátých par dusíkem (vzduchem) objemu při tlaku 70 mbar 
na sání vývěvy. 
 

Komplikací toho řešení je skutečnost, že není známé složení ani přesné množství 
vzdušiny, jelikož se neustále mění vyráběné i zpracovávané látky, ať už z hlediska 
množství nebo složení. Po diskuzi se zadavatelem se pro potřeby řešení výměníků 
uvažuje, že vzdušina je složena z acetonu a malého množství dusíku, který se používá 
jako těsnící a ředící plyn. 
 
 

2.1.   Vstupní parametry   
 
 

V tabulce Tab.1 jsou uvedeny základní hodnoty vyplývající ze zadání. V tabulce 
Tab.2 jsou uvedeny parametry pro první výměník tepla, který je v současnosti umístěn 
hned za vývěvou. Tyto parametry odpovídají také tomu, co bude požadováno pro 
výměník umístěný za novou vývěvu. Samozřejmě je možná optimalizace za účelem 
snížení nákladů a zvýšení účinnosti. Podobně jako jsou v Tab.2 uvedeny parametry pro 
první výměník, v Tab.3 a Tab.4 jsou poté uvedeny zadané parametry pro třetí a čtvrtý 
výměník. 

 
U původního výměníku byl naddimenzován vstupní tok plynu (656 m 3/h). 

Vývěva však bude mít výkon 600 m3/h  při tlaku 10bar + těsnící plyn (dusík).  Množství 
acetonu, který je získáván zkapalněním při reálných situacích představuje přibližně 
50kg za hodinu, což při daném tlaku představuje přibližně 50 % výkonu odsávaných 
plynů. Bude však počítáno s objemem maximálního výkonu vývěvy na sání navýšeným 
o maximální průtok dusíku do vývěvy jakožto těsnící plyn, následně bude proveden i 
kontrolní výpočet pro množství uváděné jako průměrné.  
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Parametr Hodnota 

Typ vývěvy SIHIdry H630 

tlak na sání 70 mbar 

tlak na výtlaku 980 mbar 

sání DN100  

Dimenze rozvodů výtlak DN80 

Maximální výkon  600 Nm3/hod 

Předpokládané maximální množství odsávaných 
těkavých látek 

Aceton 50 kg/hod 

Maximální množství ředícího (těsnícího) plynu (dusíku) 
do vývěvy 

20 Nl/min 

Tab.1 Parametry vývěvy [15] 

Parametr Hodnota 

Teplosměnná plocha 2,13 m 2  

Teplota vzdušiny na vstupu 120°C 

Teplota vzdušiny na výstupu 40°C 

max. tlaková ztráta vzdušiny  44 mbar 

Materiál trubek Hastelloy C22 

rozvody chladícího média DN25 

přívod a odvod chlazené vzdušiny DN80 

 

Dimenze rozvodů 

 odvod kondenzátu DN25 

Chladící médium  Voda 

Vstupní teplota chladícího média 20 °C 

Výstupní teplota chladícího média 22°C 

Max. tlak chladícího media  5 bar 

Požadované parametry 1. výměníku 6 m3/hod 

Tab.2 Parametry pro výměník č.1 [15] 

 



 17 

Parametr Hodnota 

Teplota na vstupu 40 °C 

Teplota na výstupu 12 °C 

Materiál trubek Hastelloy C22 

rozvody chladícího média DN25 

přívod a odvod chlazené vzdušiny DN80 

 

Dimenze rozvodů 

 odvod kondenzátu DN25 

Chladící médium  30% etylenglykol ve 
vodě 

Teplota chladícího média 5 °C 

Maximální přípustná spotřeba 3 m3/hod 

Max. tlak chladícího media  5 bar 

Tab.3 Parametry pro výměník č.2 [15] 

 

Parametr Hodnota 

Teplota na vstupu 12 °C 

Teplota na výstupu 0 °C 

Materiál trubek Hastelloy C22 

rozvody chladícího média DN25 

přívod a odvod chlazené vzdušiny DN80 

 

Dimenze rozvodů 

 odvod kondenzátu DN25 

Chladící médium  Solanka R31 

Teplota chladícího média -18 °C 

Maximální přípustná spotřeba 3 m3/hod 

Max. tlak chladícího media  4 bar 

Tab.4 Parametry pro výměník č.3 [15] 
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2.2.   Popis současné technologie  
 

Hlavním zdrojem vakua je ve výrobní jednotce suchoběžná vývěva SIHIdry 
umožňující udržet v centrálním rozvodu vakua požadovaný podtlak. Jako suchoběžná je 
označována z důvodu, že stlačovaný plyn nepřichází do styku s mazivy a čerpání 
probíhá suchou cestou. Proti proniknutí čerpaného plynu do prostoru elektromotoru a 
jiných částí je vývěva chráněna přetlakovým proplachováním dusíkem. Je to objemový 
stroj s dvojicí vřeten, které bezdotykově pracují ve vertikálním uložení. K synchronizaci 
vřeten slouží frekvenční měniče regulující otáčky dvojice elektromotorů takovým 
způsobem, aby se vřetena vývěvy nedotýkala. Tento typ vývěvy umožňuje  odsávat 
plyny až do oblasti jemného vakua včetně možnosti regulace výkonu vývěvy podle 
požadovaného tlaku na sání. Tato regulace probíhá formou regulace otáček vřeten. 
Z důvodu zabránění koroze vnitřních částí vývěvy je teplota ve vývěvě udržována nad 
rosným bodem čerpaných parních složek. Na obr. 14  je vyobrazena konstrukce vývěvy, 
na grafu 1 potom charakteristika vývěvy. 

 
 
Obr.14  Řez suchoběžnou vývěvou SihiDry H630 [7] 
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Graf 1 – Charakteristika vývěvy SihiDry H630 [7] 
 

Za vývěvou je umístěn první výměník. Jeho parametry jsou odpovídající tab.2 a 
výkres je umístěn v příloze 2. Zkondenzovaná kapalina je následně odvedena do 
zásobníku a zbývající vzdušina pokračuje do druhého výměníku. Fotografie ze současné 
technologie je umístěna jako obrázek 15. Obdobným způsobem je řešen i třetí výměník 
chlazený solankou. Výřez ze schématu v současnosti používané technologie  
vyobrazující výměníky je vyobrazen na obrázku 16. Parametry v současnosti 
používaného druhého a třetího výměníku nejsou známy, jelikož byly využity již dříve a 
v jiné technologii použité výměníky, bez jakéhokoliv dimenzování. Vzhledem k jejich 
rozměrům a prováděným výpočtům v průběhu tvorby této práce se dá předpokládat, že 
zbývající vzdušinu tyto výměníky ochlazují na nižší teplotu, než je požadováno, tedy 
pod 0ºC .  

 

Obr.15 – Fotografie v současnosti využívané technologie [14] 
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Obr.16 Vyobrazení výměníků ze schématu  současného zapojení [15] 

 

Z posledního, tedy solankového výměníku, jsou zbývající odplyny odvedeny do 
skrápěcí kolony, kde jsou odstraněny zbytky těkavých látek skrápěním vodou. Proudění 
vzdušiny ve výměnících je zajištěno ventilátorem umístěným před skrápěcí kolonou 
(scrubbrem). V potrubí před tímto ventilátorem je umístěna samotížná klapka 
zabraňující vzniku velkého podtlaku v potrubí. Scrubber je zároveň napojen na centrální 
odvzdušnění všech výrobních zařízení. Kondenzát ze všech tří výměníků tepla je jímán 
do centrální sběrné nádoby a externě likvidován. Požadovaná výstupní teplota vzdušiny 
před scrubbrem je nastavena na 0°C případně mírně vyšší. Toto opatření je provedeno 
z důvodu, aby nedocházelo k zamrzání látek v potrubí vlivem nízké teploty a zároveň 
aby se nezvyšovala teplota vody ve scrubbru vlivem příliš vysoké teploty. Snímek 
skrápěcí kolony, která má být v budoucnu rozšířena o další jednotku, je vyobrazen na 
obrázku 17.  
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Obr.17 Současná skrápěcí kolona neboli scrubber [14] 
 
2.3.   Charakteristika odpařované látky 
 

 
Aceton je označován jako aprotické rozpouštědlo, má mimořádné rozpouštěcí 

schopnosti a je těkavý. Je mísitelný s vodou, etherem, benzenem, chloroformem i 
ethanolem a je hořlavinou I. třídy. Je mírně jedovatý a způsobuje podráždění sliznic a 
očí. Aceton je základní surovinou chemického průmyslu. Používá se například jako 
rozpouštědlo nitrocelulosových nátěrových hmot, rozpouští akryláty, alkydové 
pryskyřice a podobně.. Využívá se také při výrobě methylmetakrylátu - methylesteru 
kyseliny akrylové, což je základní stavební prvek plexiskla. [12] 

 
U těkavých látek je důležitou vlastností doba odpaření, která je charakterizována 

odpařivostí. Odpařivost je veličina udávající dobu odpaření standardního množství 
rozpouštědla v násobku doby odpaření stejného množství étheru (ethylmethylétheru). 
Odpařivost etheru je 1, kdežto největší měřitelná je přibližně 1000 u ethylenglykolu. Za 
těkavá jsou považována rozpouštědla s odpařivostí 1-8, středně odpařivá jsou 
hodnocena 8-20 a málo odpařivá nad 20. Rozpouštědla s hodnotou vyšší než 100 se už 
vypařují velmi těžko. Odpařivost acetonu je udávána s hodnotou 2, lze jej tedy označit 
jako silně odpařivý.  Na hodnotu odpařivosti mají vliv mezimolekulové přitažlivé síly, 
např. Van der Waalsovy. Odpařivost jednotlivých látek je vyobrazena na obr.18. 
Bezpečnostní list acetonu je přiložený v příloze 1. 
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Obr.18. Rozpustnosti různých rozpouštědel [8] 
 
 Hlavními důvody, proč je nutné acetonové výpary odsávat a vhodným 
způsobem likvidovat jsou jejich silná hořlavost a toxikologické vlastnosti. Teplota 
samovznícení je při teplotě 465 °C. Teplota zápalného bodu je -20°C. Nebezpečím je 
také schopnost toku par acetonu podél povrchů ke vzdáleným zdrojům zapálení a 
šlehnutí plamene zpět. [12] 
 
 Při velmi vysokých koncentracích par je aceton dráždivý a podobně jako mnoho 
jiných rozpouštědel působí tlumivě na centrální nervový systém. Je také velmi dráždivý 
při kontaktu s očima a při potenciálním vdechnutí kapalného acetonu do plic. V jednom 
dokumentovaném případě vedlo požití velkého množství acetonu k systémové otravě, ale 
pacient se nakonec zcela zotavil. Akutní expozice parám o koncentraci cca 4 750 mg/m3 
nezpůsobuje významné toxické účinky, objevuje se pouze drobné přechodné postižení, 
například podráždění očí. U expozic 25 500 mg/m3 po dobu čtyř hodin bylo hlášeno 
zvracení a poruchy vědomí. Již při koncentracích 595 mg/m3 však docházelo ke 
změnám ve výsledcích neurobehaviorálních testů, u žen se při koncentraci 2 370 mg/m3 
objevovaly menstruační poruchy. Některé zdroje odhadují smrtelnou dávku LD50 pro 
člověka na 1159 mg/kg (při požití). Čtyřhodinová inhalační LC50 pro myši je 44 
g/m3,[5] pro potkany 76 g/m3. Orální LD50 pro potkany je 5800-7138 mg/kg. [12] 
 Již výše bylo uvedeno, že charakteristickou vlastností acetonu je jeho silná 
odpařivost. Aceton se rychle vypařuje jak z vody, tak i půdy. V atmosféře degraduje 
vlivem UV záření a jeho poločas rozpadu je 22 dnů. Ve volném prostředí tedy jeho 
negativní účinky mizí poměrně rychle. Dokonce je i částečně spotřebováván 
mikroorganismy.  
Jeho velkým rizikem však je jeho dobrá rozpustnost ve vodě. Smrtelná koncentrace 
(LC50) pro ryby je 8,3 g/l (cca 0,8 %) po dobu 96 hodin, poločas v tomto prostředí je 1 
až 10 dnů. Aceton může znamenat významné riziko snížení obsahu kyslíku ve vodních 
systémech, vzhledem k jeho spotřebě mikrobiální aktivitou .[12] 
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2.4.   Charakteristika použitého materiálu Hastelloy 
 

V řešeném případě je zadavatelem požadován materiál Hastelloy C-22. 
Výrobcem materiálu Hastelloy je společnost Haynes International , Inc. Tato firma je 
výrobcem dvaceti dvou různých vysoce korozivzdorných slitin kovů, označovaných 
právě jako Hastelloy. Převládající legovací přísadou bývá nikl. Dále jsou v různých 
poměrech přidávány prvky jako molybden, chrom, kobalt, železo, měď, mangan, titan, 
zirkon, hliník, uhlík a wolfram. Hlavní funkcí slitin Hastelloy je odolnost mírně až silně 
korozním prostředím, případně prostředím, kde může docházet k erozi materiálu vlivem 
erozivních vlastností proudících materiálů. Lze je tedy využít pro výrobu tepelných 
výměníků, tlakových nádob některých jaderných reaktorů, chemických reaktorů, 
destilačních zařízení, či potrubí a armatur v chemickém průmyslu.[9] 

 
Oblast využití je však díky jeho vlastnostem obrovská v celém rozsahu 

chemického průmyslu. U požadovaného materiálu Hastelloy C-22 se jedná o nikl-
chrom-molybdenovou (Ni-Cr-Mo) slitinu s celkově lepší odolností proti korozi, než 
mají ostatní Ni-Cr-Mo slitiny. Mezi další slitiny tohoto typu patří například Hastelloy 
C-276, C-4, a A625. Tyto materiály však nedosahují takové odolnosti jako právě C-22. 
Slitina C-22 má vynikající odolnost vůči důlkové a štěrbinové korozi, odolává i 
napěťovému korozivnímu praskání. Mezi další výhody patří vysoká odolnost proti 
kyselinám s oxidačním činidlům či mokrým směsím obsahujícím chlor a kyselinu 
dusičnou. Je také hodnocena za výjimečnou odolnost proti silným oxidačním činidlům 
jako oxid měďnatý, chloridy, horká kontaminovaná organická i anorganická média, 
chlor, kyselina mravenčí a octová, acetanhydrid, či mořská voda.[9] 
 

Hastelloy C-22 může být zpracováván svařováním či kováním, lze je také 
upravovat tažením či ohýbáním. Ovšem i tento materiál je náchylný ke ztvrdnutí při 
opakovaném namáhání. U součástí, které byly tvářené za tepla nebo za studena je nutné 
ošetření tepelnou úpravou. Materiál je dodáván v deskách, jako plech či ve formě trubek 
a rour. [9] 

 
Složka Minimální množství Minimální množství 

Molybden 12,5 14.5 
Chrom 20 22,5 
Železo 2 6 

Wolfram 2,5 3,5 
Kobalt - 2,5 
Uhlík - 0,01 

Křemík - 0,08 
Mangan - 0,5 
Vanad - 0,35 
Fosfor - 0,025 
Síra - 0,01 
Nikl Zbývající množství 

Tab.5  Zastoupení jednotlivých prvků ve slitině Hastelloy C-22 [9] 
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Teplota [°C] Tepelná vodivost 
48 10,1 W/m·K 
100 11,1 W/m·K 
200 13,4 W/m·K 
300 15,5 W/m·K 
400 17,5 W/m·K 
500 19,5 W/m·K 
600 21,3 W/m·K 

 
Tab.6  Tepelná vodivost materiálu Hastelloy C-22 za různých teplot [9] 
 
 

Při volbě materiálu je hlavním cílem splnění požadovaných funkcí daného 
zařízení, a to za udržení co nejnižších nákladů. Volbou optimálního materiálu tedy 
můžeme dosáhnout výrazných úspor na pořizovacích nákladech. Samozřejmostí je, že 
není vhodné jít cestou méně odolných materiálů na úkor životnosti zařízení. Počáteční 
výhoda nízkých nákladů, dosažená díky volbě materiálu s nižší než požadovanou 
korozní odolností, se může později projevit růstem nákladů na opravy nebo nahrazení 
zařízení při jeho poruše. Nesmíme opomenout ani riziko úniku škodlivých látek do 
životního prostředí či ztráty způsobené odstavením provozu. Běžné nelegované a 
nízkolegované oceli jsou pro použití v řešeném systému absolutně nevhodné, a to díky 
jejich naprosto nedostačující odolnosti vůči korozi a agresivním látkám. Korozivzdorné 
oceli již mají výrazně vyšší odolnost. Ani tyto materiály však nejsou pro naše zařízení 
vhodná, jelikož jejich životnost by vzhledem k agresivitě používaných látek byla spíše 
v řádech měsíců či roků.  
 

Alternativou by mohlo být použití výměníků vyrobených ze skla nebo keramiky. 
Velkou výhodou skla je vysoká odolnost proti korozi. Jakékoli aparatury chemických 
laboratoří bývají vyrobeny právě z tohoto materiálu, což poukazuje na jeho vysokou 
odolnost. Nevýhodou jsou však vyšší pořizovací náklady a především jeho křehkost.  

 
Sklo může být vyráběno ve velkém rozsahu složení určujících jeho vlastnosti. 

Pro většinu vyráběných druhů skla je hlavní přísadou křemičitý písek. Přidáváním 
dalších oxidů lze dosáhnout snazší tavitelnosti, teplotní roztažnosti či korozní odolnosti. 
Podle rozsahu přidávaných složek se pak sklo dělí na jednotlivé typy. Neutrální skla 
bývají méně odolná než tvrdé borokřemičité typy, ale jsou mnohem snadněji tavitelná a 
tvarovatelná. Křemenné sklo zvané také tavený křemen je materiál vyznačující se 
kombinací vysoké teploty měknutí, vynikající odolnosti k chemickému napadení a 
vysokou průhledností. U křemenného skla lze použitím rafinačních postupů vedoucích 
ke snížení množství nečistot jako je Fe, Cr, Al a Ca  dosáhnout výrazného zlepšení 
vlastností. Sklo může být použito až do teplot okolo 900 ºC , ovšem tyto teploty jsou 
dány přesným složením skla. 

Keramické materiály se používají především ve formě vytvrzených povlaků na 
kovovém základu. Bývají založeny na bázi křemičitanů, má však velmi proměnné 
složení. Má nízkou odolnost k tahovému namáhání, ale namáhání tlakovému odolává 
dobře. Tyto materiály odolávají teplotám zhruba do 1200 až 1400 ºC.  
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2.5.   Charakteristika použitého programu ChemCAD 
 
 

Dříve se chemická zařízení navrhovala takovým způsobem, že se celé zařízení 
nejdříve sestavilo jako funkční model ve zmenšené podobě a následně se postupovalo 
ve zvětšování celkových parametrů zařízení. Nevýhodou této metody je vysoká finanční 
a časová náročnost. V současnosti lze využít programů, jako je právě na Ústavu 
procesního a ekologického inženýrství používaný software ChemCAD. Je to 
celosvětově užívaný program a lze jej využívat pro zlepšení a optimalizování zařízení 
chemického průmyslu, aniž by se musely pořizovat nákladné modely.  

 
Softwarové programy tedy umožňují použít simulací pro ověření, jaká je 

možnost realizace nových nápadů při minimální době testování a výrazných úsporách 
nákladů. ChemCAD je softwarový program, který je schopný řešit téměř všechny 
procesy v chemickém, petro-chemickém i farmaceutickém průmyslu. Jedná se o 
profesionální softwarový systém disponující rozsáhlou databankou fyzikálních 
vlastností procesních látek. S tímto programem je možné bilancování procesní linky, 
umožňuje ale také detailní projekční návrh některých významných procesních zařízení.  

 
Simulace v ChemCADu využívá rozsáhlé databáze obsahující více než 2000 

komponentů z oblasti plynů, kapalin, pevných látek a elektrolytů. K dispozici jsou také 
rozsáhlé termodynamické modely pro výpočet fázových rovnováh. Konvergence je 
dosahováno pomocí speciálních algoritmů, např. fázové rovnováhy jsou kalkulovány s 
modely jako NRTL a UNIFAC.[5] Nevýhodou použití podobných programů je riziko 
zadání například nesprávných parametrů a poté výrazná rozdílnost oproti reálným 
situacím. Z právě tohoto důvodu nelze nahradit inženýrskou praxi použitím pouhých 
výpočtů v podobných programech, ale je nutné je skloubit právě s praxí a zkušeností 
inženýra, který dokáže posoudit správnost uvedených výsledků. 
 
 
Program ChemCAD lze použít pro typické aplikace, jako jsou právě: 

• destilace (rektifikace)  
• čištění plynů, absorpce a desorpce 
• chemické reakce, kinetické a rovnováhy 
• recykly procesů 
• výměny tepla, kondenzace a vypařování 
• doprava plynů, tlakové ztráty 
• smíšené fáze v potrubí s čerpadlem, kompresorem a ventily manipulace 

pevných látek 
• neutralizace kyselin a zásad 
• termodynamické modely pro VLE, LLE a SLE 
• fázové rovnováhy s diagramy 
• mletí a separace podle velikosti částic a elektrolytů reakce 

 
ChemCAD byl jako softwarový balíček vyvinut společností ChemCAD 

ChemStations, Inc. Jeho obsahem jsou prostředky statického modelování procesů, ale i 
prostředky pro výpočet geometrických rozměrů a konstrukčních vlastností jednotek. 
Tento software se skládá z několika hlavních částí. Jsou to CC-Dynamika (CC- 
Dynamics), CC-Therm, CC-Safety net, CC-Flash, CC-Batch. 
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CC-Dynamika se využívá při studiu hmoty a energetických bilancí v ustáleném 
stavu, i při časově závislých procesech. Jedná se tedy o nástroj dynamicky simulující 
kolony či reaktory. Umožňuje simulovat reakce v dávkovém reaktoru s vytápěným nebo 
chlazeným pláštěm, spuštění a vypnutí simulace u destilace a absorpčních kolon, pokles 
tlaku v potrubních sítích včetně dvoufázového toku, či časově řízené napouštění a 
vypouštění nádob. CC-Dynamika simuluje komplexní procesy, včetně časově řízených 
(dávkové procesy), dokáže kombinovat destilaci s reaktorem a dodává komplexní 
grafickou prezentaci simulace. [5] 

 
CC-Therm slouží k návrhu výměníků tepla, jejich optimalizaci a minimalizaci 

plochy. Využívá více mezinárodních norem a materiálů pro navrhování, což umožňuje 
urychlení a zpřesnění dimenzování výměníku tepla. Program dokáže navrhovat 
výměníky trubka v trubce, trubkové výměníky shell and Tube, deskové výměníky nebo 
vzduchové chladiče. Vhodnou volbou parametrů lze využít buď přepočtu stávajících 
výměníků či přímo navrhování nových. Návrh nového výměníku lze nasměrovat volbou 
požadovaných parametrů, jako jsou délka trubek, počet chodů, uspořádání trubek, 
průměr pláště či mezerami mezi trubkami. V důsledku toho lze určit výsledné 
součinitele prostupu tepla a přenos tepla. 

 
CC-Safety net (CC-Bezpečnostní síť) je aplikace, která umožňuje analýzu 

složitých potrubních sítí. Pomocí bezpečnostní sítě lze vypočíst vhodné rozměry 
zařízení, tlakové ztráty či fyzikální vlastnosti. Umožňuje také simulovat proudové 
chování za různých podmínek jako je uzavření ventilu nebo změny tlaku na vstupu a 
výstupu. CC-Safety net umí simulovat komplexní potrubní sítě s čerpadly, kompresory, 
turbínami, ventily a pojistnými zařízeními. Lze tak jako výsledek získat hmotnostní 
bilance toků a fyzikální vlastnosti a proudících látek. ChemCAD zpracovává údaje jako 
matrice, což umožňuje rychlý výpočet a dobrou konvergenci složitých procesů. [5] 

 
CC-Flash slouží pro výpočet fyzikálních vlastností a fázových rovnováh čistých 

složek i směsí. Umožňuje počítat fázové rovnováhy včetně VLE (pára-kapalina-
rovnováha), LLE (kapalina-kapalina-rovnováha), SLE (solid-kapalina-rovnováha). 
Fázové rovnováhy složek směsí posuzuje podle bodu varu nebo rosného bodu. 
Umožňuje také zpracování binárních a ternárních fázových rovnováh. Používá se tedy 
především pro mísení nebo dělení proudů. [5] 

 
CC- Batch umožňuje snadnou simulaci dávkové destilace vícekomponentních 

směsí separovaných do frakcí. Tato aplikace optimalizuje dávkové operace a zvyšuje 
produktivitu. Podmínky můžeme volit pro každou část samostatně s ohledem na čas 
nebo složení v destilátu. Tato aplikace může simulovat konstantní a variabilní refluxní 
poměr, u variabilního refluxního poměru začíná od nízké hodnoty a exponenciálně 
roste. Tímto lze získat optimální provozní podmínky. [5] 
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2.6.   Postup při získávání výsledků v programu ChemCAD  
 

V této části práce je stručně popsán postup řešení výměníků pomocí programu 
ChemCAD. Prvním krokem je u programu ChemCAD správné nastavení programu, 
především nastavení jednotek. V ovladači Format – Engineering units je nutné nastavit 
soustavu jednotek SI a stupnici teploty ve stupních Celsia. Dalším krokem je v ovladači 
Thermophysical-Component list zvolení veškerých látek, které se v tomto systému 
nachází.  
 

 
Obr.19. Nastavení správné soustavy jednotek v programu Chemcad [13] 

 
Obr.20. Nastavení použitých látek v soustavě v programu Chemcad [13] 

 
 
 



 28 

Následným krokem je vytvoření vlastního schématu zařízení. V hlavním menu 
přepneme na režim Edit flowsheet. V tomto režimu můžeme rozkreslovat jednotlivá 
zařízení, která jsou uvedena v databance. Tato zařízení jsou uspořádána podle funkce, 
kterou mají vykonávat. Je tu zahrnuta široká škála zařízení využívaných v celém 
chemickém průmyslu. Po vložení zařízení si nastavíme jednotlivé vstupy a výstupy tak, 
aby odpovídaly správnému uspořádání. Tyto vstupní a výstupní proudy následně 
propojíme pomocí propojovacích logických proudů.  
 

 
Obr.21. – Databanka zařízení rozdělených podle funkce v programu ChemCAD [13] 
 

V dalším kroku můžeme přepnout do režimu Run simulation. V tuto chvíli je 
prvním krokem dimenzování vstupních proudů. U proudů nastavíme parametry 
v závislosti na známých hodnotách. Množství proudících látek můžeme zadat přímo 
v kg/h, m3/h, nebo mol/h. Stejně tak můžeme zadat přímo celkový průtok a u 
jednotlivých látek nastavit hmotnostní nebo molové koncentrace. U jednotlivých proudů 
lze nastavit také přímo teplotu media, tlak a další parametry. 

 
Poté, co máme nastaveny jednotlivé hodnoty vstupních proudů, můžeme 

pokročit k dimenzování jednotlivých výměníků. Po otevření okna nastavení na 
výměníku je nutné nastavit režim Enter geometry (CCTHERM simulation). Díky tomu 
můžeme využít již dříve popsané aplikace CC-Therm. V prvním kroku nastavíme proud, 
který vstupuje do trubek. Následně v kolonce General specification zvolíme, zda 
budeme provádět návrh nového výměníku nebo zda budeme přepočítávat již dříve 
navržený. Pokud provádíme přepočet původního výměníku, zvolíme modul Rating 
neboli přepočítávání. Základní odlišností je, že u modulu Rating zadáváme pouze nám 
známé parametry výměníku a program spočítá parametry výstupních proudů a vlastnosti 
výměníku. Pokud navrhujeme výměník nový, zvolíme modul Design neboli návrh. 
Výpočet se poté odlišuje také v zadávání parametrů. U výstupních proudů můžeme 
přímo zvolit požadované vlastnosti a v počátku nastavení zvolíme rozpětí, ve kterém se 
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mohou některé z parametrů pohybovat. Dále v kolonce General specification zvolíme 
normu výpočtu, typ výměníku, počet chodů a upevnění trubek. V tomto kroku se také 
nastaví faktor zanášení pro materiály v trubkovém a mezitrubkovém prostoru. 
V následujícím kroku lze zvolit jednotlivé modelační metody pro trubkový a 
mezitrubkový prostor. V průběhu výpočtu byly provedeny zkušební výpočty i pro jiné 
metody, ovšem pro zvolené jsem dosáhl nejlepších parametrů. 
 

 
Obr.22. Prvotní nastavení výměníku a druhu výpočtu v programu ChemCAD [13] 
 

 
Obr.23. Volba výpočtových norem v programu ChemCAD [13] 
 



 30 

Následujícím krokem je nastavení rozmezí, se kterými může program kalkulovat pro 
délku trubek, průměr pláště, procenta plochy přepážek a přepážkového prostoru. Tento 
krok nastává pouze v případě navrhování nového výměníku. V tomto kroku je také 
zadávána povolená tlaková ztráta v trubkovém a mezitrubkovém prostoru, dovolená 
rychlost proudění, případně procenta naddimenzování.  
 

 
Obr.24. – Volba rozpětí pro parametry ve výpočtu design- návrh nového výměníku [13] 
 

Následuje určení dalších požadovaných geometrických parametrů v modulu 
Exchange geometry. V tomto modulu lze dimenzovat různé vlastnosti trubek, pláště, 
přepážek, hrdel, materiálu výměníku a další. 

 
V první fázi přichází nastavení parametrů trubek. U návrhu nového výměníku 

nastavíme požadovanou teplotu na výstupním proudu z výměníků a program spočte sám 
optimální množství trubek. V případě přepočtu zadáme přímo počet trubek, který má 
kontrolovaný výměník. V obou případech je však nutné nejdříve zvolit si základní 
parametry, jako je průměr trubky a tloušťka stěny trubky, jejich rozteč a uspořádání či 
vnitřní drsnost. Dále se v tomto kroku nastaví druh trubek nebo použití turbulizátoru. 
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Obr.25.  Nastavení parametrů trubek ve výměníku v programu ChemCAD [13] 
 

V dalším kroku se nastavují parametry pláště, kde je možné zvolit přesný průměr 
pláště. Pokud není tento průměr zadán, spočítá jej program automaticky v rozsahu, který 
byl zadán v modulu General specification. Dále tu lze nastavit množství výměníku 
v plášti v paralelním nebo sériovém uspořádání. 

Následně se volí rozměry přepážek. Zde můžeme vybrat mezi jednotlivými 
provedeními přepážek, dále nastavit tloušťku přepážek, procentní plochu stěn či jejich 
počet. V tomto modulu je také možné přímo nastavit rozměry vstupního, centrálního a 
výstupního prostoru přepážek. Nastavení přepážkových prostorů je však vhodnější 
nechat přímo na programu, který je zvolí v závislosti na délce trubek a počtu přepážek.  
 

 
Obr.26. Nastavení rozměrů přepážek v programu ChemCAD [13] 
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V dalším kroku přichází na řadu nastavení rozměrů hrdel pro trubkový a 
mezitrubkový prostor. V našem zadání je požadována světlost rozvodů DN25 pro 
chladící látky a DN80 pro vzdušinu. U nastavení materiálu výměníků byl pro všechny 
části zvolen materiál Hastelloy C. 

 
2.7.   Použitý postup při řešení 

 
        Podle zadání by měla být z prostoru před vývěvou nasávána pouze parní fáze 
acetonu s těsnícím plynem použitým u vývěvy, tedy dusíkem. V reálných situacích 
zkondenzuje v prvním výměníku většina acetonu (vzdušiny) a ve druhém a třetím již 
minimální množství. Při výpočtu složení odpovídajícímu acetonu s malým množstvím 
dusíku bylo zjištěno, že výrazná většina acetonových výparů zkondenzuje již v prvním 
výměníku, který má za úkol ochladit vzdušinu na 40 ºC. Do následujících výměníků 
tedy vstupuje již minimální množství vzdušiny, což má za následek i zmenšení velikosti 
výměníku pro ochlazování solankou.  
 

Těsnícím plynem použitým u vývěvy je dusík (N2). Tento plyn vstupuje ve 
vývěvě v malém množství, přibližně 1,5 kg/h. Toto množství je však tak malé, že 
ovlivňuje kondenzaci acetonu pouze minimálně. Výpočty a simulacemi v programu 
ChemCAD bylo zjištěno, že negativní vliv se však projevuje už při mírně zvětšeném 
množství dusíku. Podle technického popisu se používá dusík i jako čisticí plyn při 
proplachování systému. To má za následek, že po přitečení prvního množství kapaliny a 
po počátku odpařování bude vývěvou nasávána vzdušina o převážné koncentraci 
dusíku. Tato koncentrace bude postupně klesat až k téměř nulové hodnotě za 
současného nárůstu podílu acetonových výparů. Z tohoto důvodu jsem následně volil 
postupně vyšší hodnoty přidaného dusíku, aby bylo zjištěno chování ochlazovaného 
plynu, především jeho kondenzace. Těmito výpočty bylo potvrzeno, že se zvyšujícím 
obsahem dusíku výrazně klesá množství zkondenzovaného acetonu. Z výsledku 
uvedených v tabulce tab.7 je vidět, že už při navýšení obsahu o pouhých 5 kg/h N2 klesá 
procento zkondenzování o přibližně 7 %.  

 
Prvotní výpočty předpokládaly, že do vývěvy je nasáváno 600 Nm3/h. 

Zadaných 50kg/h acetonu vstupujícího do systému představuje necelých 20 Nm3/h. U 
zbylých 580 Nm3/h tedy bylo předpokládáno, že představují nasátý vzduch, případně 
dusík. Po zadání do simulace v ChemCADu bylo zjištěno, že sice není problém 
s ochlazením vzdušiny, ovšem nedochází ke kondenzaci vzdušiny. Přitom v reálné 
situaci v prvním výměníku zkondenzuje většina vzdušiny a ve zbývajících dvou pouze 
minimum. Na níže uvedených grafech a ve výsledkových tabulkách v příloze je vidět, 
že při složení, kde je obsaženo výrazně vyšší množství vzduchu, respektive dusíku 
oproti acetonu, dochází ke kondenzaci směsi až při výrazně nižší teplotě než 0ºC. Oproti 
tomu u čistých acetonových výparů dochází ke kompletní kondenzaci na teplotě 56ºC, 
viz graf 4. Ve skutečném stavu kondenzuje aceton také po křivce, jelikož je s ním 
přiváděno malé množství dusíku. Grafy jsou vytvořeny pouze pro simulování teploty 
počátku kondenzace dané směsi. Jsou tedy pouze orientační a neodpovídají parametrům 
žádného z výměníků.  
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Graf 2  Tepelná křivka směsi s výrazným přebytkem dusíku nad acetonem  
 

 
Graf 3  Tepelná křivka čistých acetonových výparů  
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Původně uvažované složení vzdušiny, kde výrazně převažovalo množství 
dusíku, však nebylo správné, jelikož nasávaných 600 m3/h bylo uvažováno při 
provozním tlaku 10 mbar. Podle charakteristiky vývěvy toto nasávané množství 
odpovídá u i námi nastaveného tlaku 70 mbar. Tato simulace nám však popsala 
skutečnost, jak se bude systém chovat při náběhu do provozu. Celý systém je 
proplachován a čištěn dusíkem, z čehož vyplývá, že při počátku odpařování acetonu 
bude nasávaná vzdušina obsahovat především dusík. Koncentrace acetonu ve vzdušině 
bude postupně s odpařováním narůstat, až dosáhne téměř 100% hodnoty. Z toho 
vyplývá, že po dobu, dokud nedosáhne koncentrace acetonu v prostoru před vývěvou 
maximální hodnoty, bude se směs ve výměnících chovat takovým způsobem, jako 
ukazují výše uvedené grafy. Ve výměnících bude tedy vzdušina ochlazována, ale 
nebude docházet k její kondenzaci. Většina obsaženého acetonu tedy bude proudit přes 
výměníky do skrápěcí kolony, kde bude strháván proudem vody. Z tohoto důvodu byl 
proveden další výpočet, a to simulující uzavřenou nádobu s konstantní teplotou a 
tlakem, ve které dojde k odpaření určitého množství kapaliny a jeho následného 
odvedení. Tento výpočet byl opakován do té doby, než koncentrace acetonu dosáhla 
téměř 100%. Tento výpočet simuloval prostor o objemu 2 m3 a odpařené množství 500 
g acetonu. Pomocí opakovaného výpočtu bylo zjištěno, že koncentrace acetonu bude na 
hodnotě téměř 100 % po odsátí přibližně 8m3 při tlaku 7000 Pa. Průběh koncentrace 
acetonu v závislosti na množství odsátého plynu v zásobníku o objemu 2 m3 je 
vyobrazen v grafu číslo 5 a použité vzorce jsou vyobrazeny níže. Je samozřejmostí, že 
pokud bude menší objem nádoby, ve které bude k odpařování kapaliny docházet, tak 
bude vzdušina obsahovat převážně acetonové výpary již při adekvátně menším 
odvedeném množství. Vzhledem k tomu, že přesné rozměry nádoby nebyly známy, 
použil jsem zvolenou hodnotu. 

 

 
Graf 4 Koncentrace acetonu v závislosti na množství odsátého plynu v zásobníku o 
objemu 2m3 [14] 
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Vztah použitý pro určení koncentrace acetonu [16] 

BA
Cac

+
= A

          (2.1) 

Kde A je počet molů odpařeného acetonu a B je počet molů v celém zásobníku 
Vztah pro určení koncentrace dusíku je poté: [16] 
 

acN cC −=12           (2.2) 

Vztah pro určení množství acetonu v odsátém plynu [16] 
 

plynu  vzniklehoobjem*CacAcex =        (2.3) 

 
Určení množství odpařeného rozpouštědla  
 

V průběhu řešení byl vznesen požadavek pro určení, jaké množství acetonu se 
v nádobě před vývěvou odpaří. Pro určení přesného množství vzniklých výparů 
z kapaliny lze použít několik různých verzí výpočtu. Běžně se určuje pomocí níže 
uvedeného vzorce pro výpočet rychlosti odpařování.  

 
    [kg/s]       (2.4) 
 
kde 
ε ………….… součinitel přestupu hmoty  
S …………...  mezifázová plocha 
P0A……….… tlak nasycených par při dané teplotě 
pA…………...  aktuální tlak par acetonu v systému 

 
Bohužel přesná hodnota součinitele přestupu hmoty pro aceton nám nebyla 

v době řešení diplomové práce známa. Podrobněji se k této problematice vracím dále 
v kapitole 3.5. 
 

Vzhledem k tomu, že u podobných systémů může dojít také ke vzniku 
netěsností, tak může také dojít k přisátí malého množství okolního vzduchu. Tato 
množství budou sice zanedbatelná, ale po konzultaci s vedoucím diplomové práce byl 
proveden výpočet obdobné situace, kdy je ve vzdušině nasáváno kromě acetonu také 
proměnlivé množství kyslíku (O2), případně vodních par. Tento výpočet jsem provedl 
pro různé kombinace vstupujících látek, viz tab.7. Z této tabulky je vidět, že s 
narůstajícím množstvím kyslíku ve vzdušině také klesá množství zkondenzovaného 
acetonu. V případě obsahu vodní páry není kondenzace přiliž ovlivněna. Vzhledem 
k tomu, že složení vstupní směsi není přesně známo, bude s velkou pravděpodobností 
odpařovaná kapalina obsahovat i jiné látky, které mohou vypařování a následnou 
kondenzaci ovlivnit. Složení těchto látek nám však není známo, proto jejich vliv do 
samotného výpočtu není možno zahrnout.  

 
Zadaných 50 kg/hod acetonu, kterých při běžném provozu bývá kondenzací 

získáno, představuje přibližně polovinu nasávaného množství (297m3/h) při tlaku 70 
mbar. Kalkulováno tedy bylo s tímto zadaným průměrným množstvím i s maximálním 
množstvím, tedy po zaokrouhlení 100kg/h nasávaného acetonu. K tomuto množství 
byly přidávány kombinace s různými množstvími dusíku, kyslíku nebo vodní páry.  
 

)( 0
AAW pPSM −⋅⋅= ε
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Odvod 
kapaliny kg/h 

verze 
Aceton 

kg/h 
N2 
kg/h 

O2 
kg/h 

H2O 
kg/h 

Aceton 
out 
plyn 
kg/h 

Aceton 
out 
kap. 
kg/h 

Účinnost 
čistění 

% 1. 2. 3. 
1 100 1,5 5 0 9,52 90,48 90,48 65 22 3 
2 100 11,5 5 0 12,49 87,51 87,51 32 16 39 
3 100 1,5 10 0 7,87 92,13 92,13 43 17 27 
4 100 6,5 5 0 8,78 91,22 91,22 45 18 27 
5 100 1,5 20 0 20,68 79,32 79,32 27 17 35 
6 50 1,5 27,98 0 22,82 27,18 54,36 6,5 6 14 
7 50 6,5 27,98 0 34,17 15,83 31,66 4 5 7 
8 50 1,5 0 0 0,89 49,11 98,22 48 0,4 0,3 
9 50 1,5 5 0 3,07 46,93 93,86 35 6 5 
10 50 6,5 0 0 6,02 43,98 87,96 34 5 4 
11 50 1,5 10 0 5,3 44,7 89,4 25 10 8 
12 50 11,5 0 0 13,74 36,26 72,52 23 6,5 7 
13 50 1,5 15 0 9,69 40,31 80,62 17 10 14 
14 50 1,5 20 0 14,33 35,67 71,34 12 8 15 
15 50 1,5 5 15,67 1,14 48,86 97,72 44 4 2 
16 100 1,5 5 15,67 5,51 94,49 94,49 61 8 27 
17 100 1,5 0 0 2,97 97,03 97,03 92 7 0,3 
18 100 11,5 0 0 18,54 81,46 81,46 33 19 25 
19 100 6,5 0 0 9,03 90,97 90,97 42 35 13 
20 100 16,5 0 0 30,76 69,24 69,24 32 15 22 

Tab.7  Množství odvedeného kondenzátu při jednotlivých variantách složení  
 
Ve výše uvedené tabulce tab.7  jsou vyobrazeny parametry při ochlazování 

vzdušiny při jednotlivých složeních odplynu. Vypočteno bylo pro stejné rozměry 
výměníků jako bylo v původních výpočtech, ve většině případů výměníky tedy 
ochlazují na nižší teplotu než je požadováno. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že 
jestliže porovnáváme reálný stav a vypočtené parametry, shodu nacházíme v zeleně 
označených řádcích, které mohou nastat například netěsnostmi systému. Ve většině 
případů se jedná o směs s převažujícím obsahem Acetonu, minimálním obsahem 
Dusíku, eventuálně malým obsahem kyslíku.  

 
Mírnou komplikací při řešení byla skutečnost, že nám nebylo známo přesné 

množství vzdušiny (acetonových výparů), které do systému vstupuje. Z tohoto důvodu 
bylo také požadováno určení přesnějšího množství vstupujících látek. Před samotnou 
vývěvou je umístěn reaktor, ve kterém dochází k odpařování acetonu. V tomto reaktoru 
je pomocí vývěvy udržován konstantní tlak 7000 Pa a teplota je 18 ºC. Systém je tedy 
udržován při tlaku nižším, než je tlak nasycených par acetonu. Tento stav má za 
následek skutečnost, že kapalina bude mít neustálou tendenci k odpařování a doplnění 
tlaku plynu nad hladinou na úroveň tlaku nasycených par. Zásobník, ve kterém dochází 
k odpařování, má průměr 1m a neustále do ní přitéká další kapalina. Z tohoto důvodu 
můžeme pro zjednodušení považovat teplotu za konstantní, i když dochází vlivem 
odpařování k teplotnímu poklesu. Tlak nasycených par pro aceton při teplotě 18 ºC 
odpovídá tlaku 22533.98 Pa. Grafická závislost tlaku nasycených par na teplotě je 
vyobrazena na grafu číslo 5 umístěném v příloze 3. Velikost prostoru, ve kterém se 
nachází plyn, je podstatně větší než je objem kapaliny, takže při odpaření acetonu není 
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nutné uvažovat s poklesem objemu kapalné fáze. Navíc do nádrže kapalina neustále 
přitéká. Pokles teploty může způsobit snížení intenzity odpařování acetonu, jelikož tlak 
nasycených par při teplotě 16°C poklesne asi na 20573.96.  

 
 

 
3. VÝSLEDKY NÁVRHU SOUSTAVY VÝM ĚNÍK Ů 

 
Samotný výpočet výměníků tepla jsem provedl ve dvou fázích. V první fázi byl 

proveden přepočet prvního výměníku, který je momentálně umístěný za vývěvou. U 
prvního výměníku byly tedy zachovány parametry původního výměníku a 
ve výpočtovém modulu byl nastaven pouze modul přepočtu (Rating). Využito bylo 
parametrů získaných z výkresu tohoto výměníku uvedeného v příloze 2. Ve druhé fázi 
byly navrhovány nově všechny tři výměníky. 

 
Vzhledem k tomu, že není známo přesné množství vstupujících plynů, samotný 

výpočet byl proveden pro maximální množství vzdušiny, které je vývěva schopna 
odčerpat, tedy na 600m3/h při tlaku 7000Pa, což odpovídá přibližně 100kg/h. V reálném 
stavu bývá kondenzací získáno přibližně 50kg/h, což odpovídá přibližně 50% výkonu. 
Z toho důvodu byly následně provedeny výpočty jak pro první, tak i pro druhou verzi, 
kdy do námi navržených výměníků bude vstupovat přibližně 50% výkonu, což 
představuje přibližné průměrné množství proudících látek. Předpokladem tedy je, že při 
vstupu 50% množství vzdušiny do výměníků dimenzovaných na dvojnásobný výkon, 
budou výstupní teploty výrazně nižší, než bylo požadováno. 
 

3.1.    Konfigurace jednotlivých částí výměníků 
 

Při dimenzování výměníku jsem volil jednotlivé parametry za účelem 
nejvýhodnějších parametrů pro výměnu tepla. Kromě samotné plochy výměníku dané 
průměrem trubek, jejich počtem a délkou ovlivňují množství odvedeného tepla také 
další parametry, jako je rozteč trubek, jejich uspořádání, nebo přepážky. 

 
Vliv uspořádání trubek na snížení teploty je poměrně výrazný. Ze simulací 

v programu ChemCAD vyplývá, že největší přenos tepla se uskuteční při 
trojúhelníkovém uspořádání pod úhlem 30º. Naopak čtvercové uspořádání podle 
simulací v ChemCADu zaručuje nejmenší přenesené množství tepla. Tlakovou ztrátu 
volba uspořádání trubek ovlivňuje pouze minimálně. V níže uvedené tabulce tab.8 je 
možné vidět, jak se liší výsledná teplota a tlak ochlazované vzdušiny při zachování 
veškerých parametrů a pouhé změně uspořádání trubek. 
 
Uspořádání trubek Výstupní teplota za 

výměníkem [ºC] 
Výstupní tlak za 
výměníkem [ºC] 

Trojúhelníkové 30º 44,07 100 711 
Trojúhelníkové 60º 44,49 100 615 
Kosočtvercové 45º 49,32 100 819 
Čtvercové 90º 51,61 100 780 
Tab.8 – Vliv uspořádání trubek na výsledné parametry ochlazované vzdušiny 
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Dalším parametrem, který významně ovlivňuje výměnu tepla mezi látkami je 

rozteč trubek (Tube pitch). S klesající roztečí trubek roste množství vyměněného tepla, 
ale také tlaková ztráta. Nárůst tlakové ztráty je však oproti navýšení předaného tepla 
zanedbatelný. V níže uvedené tabulce tab.9 můžeme vidět vliv změny rozteče trubek na 
výslednou teplotu a tlak ochlazované vzdušiny při zachování všech ostatních parametrů. 
Minimální zvolená hodnota byla 0,015m, jelikož rozteč nesmí být menší než 1,25 
násobek průměru trubek v trubkovnici. 
 
 

Rozteč trubek 
[m] 

Výstupní teplota za 
výměníkem [ºC] 

Výstupní tlak za  
výměníkem [ºC] 

0,015 33,11 100 518 
0,016 36,59 100 609 
0,017 40,40 100 668 
0,018 44,08 100 711 
0,019 47,67 100 742 
0,020 51,04 100 765 

Tab.9 – Vliv rozteče trubek na výsledné parametry ochlazované vzdušiny 
 

Zajímavostí bylo, jakým způsobem výpočet reagoval na volbu přepážek 
(buffles). V průběhu výpočtu byly několikrát opakovaně nastaveny různé parametry 
přepážek, ať již jejich druh, počet, vzdálenosti či seříznutí. Ovšem v případě většího 
množství proudící vzdušiny se výsledné parametry na výměníku téměř neměnily. 
Reakce u výpočtu byla znatelná spíše u výměníků s menším množstvím proudící 
vzdušiny.   
 
 

3.2.   Popis parametrů získaných přepočtem prvního výměníku 
 

V první fázi byl proveden pouhý přepočet výměníku, který je v současnosti 
umístěn hned za vývěvou. Ohledně tohoto výměníku nebylo známo dostatečné množství 
technických parametrů, byl k dispozici pouze výkres celkové sestavy výměníku. Tento 
výkres je přiložený v příloze 2. Z výkresu lze vyčíst, že současný výměník má celkovou 
plochu 2,13m2, délka trubek je 750mm a průměr pláště je 0,193mm a průměry hrdel 
jsou DN40 a DN80. Přesný rozměr trubek znám nebyl, ale odměřením z výkresu bylo 
odhadnuto 14mm. Následně byl jednoduchým výpočtem vypočten počet trubek 
výměníku. Výpočtový vztah je uveden níže jako vztah 3.1.  

 
 

           (3.1) 
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Následně byly tyto parametry zadány do ChemCADu a v režimu přepočítávání 
byl proveden přepočet tohoto výměníku. Tento výpočet byl stejně jako u nově 
navržených výměníků proveden pro maximální vstupní množství, tedy 100kg/h acetonu 
a pro odhadovaný průměrný výkon, tedy přibližně 50kg/h. Výpočtem bylo zjištěno, že 
při proudění maximálního množství by výměník nedostačoval pro průtok vzdušiny a 
ochlazoval by pouze na 52,73ºC. Vlivem toho by pokleslo množství zkondenzované 
vzdušiny na přibližně 70% a zbývající vzdušina by kondenzovala až v dalších 
výměnících. Zato při proudění přibližně průměrného množství je vzdušina ohlazena na 
nižší teplotu, než je požadováno, a většina acetonu zkondenzuje již v prvním výměníku. 
Výsledné parametry jsou uvedeny níže v tabulce 10. 
 

Vstupující množství  
100 kg/h acetonu 
1,5 kg/h dusíku 

 

Vstupující množství  
50 kg/h acetonu 
1,5 kg/h dusíku 

 

  
Tab.10 Výsledné parametry za prvním výměníkem používaným v současnosti 
 
 

3.3.   Popis parametrů získaných nahrazením výměníků  
 

V další fázi byl proveden návrh kompletní soustavy tří tepelných výměníků. Při 
tomto navrhování bylo hlavním cílem především dosažení požadovaných parametrů za 
současné snahy minimalizovat jejich rozměry a tím snížit náklady na jejich výrobu. 
Snahou bylo také dodržení kompaktnosti, jelikož prostory, ve kterých jsou výměníky 
umístěny, nejsou příliš velké. Ve výpočtovém modulu tedy bylo pro všechny tři 
výměníky zvoleno výpočtové řešení mód design. 

 
Výměníky byly navrhovány pro maximální výkon vzdušiny, tedy 100kg/h acetonu. 

Následně byl proveden přepočet, kdy do této soustavy výměníků vstupuje opět přibližné 
průměrné množství, které by mělo do výměníků proudit, tedy 50kg/h. V tomto případě 
dojde samozřejmě k tomu, že proudící vzdušina bude ochlazována na nižší teploty, než 
je požadováno, ale dojde ke zkondenzování mírně většího množství. Výsledné hodnoty 
získané navrhováním výměníků jsou vyobrazeny v následující tabulce 11. 

 
 



 40 

 
Obr.27  Ukázka schématu užitých výměníků v programu Chemcad 
 
Výměník 
číslo 

Vstupní 
teplota 
[ºC] 

Vstupn
í tlak 
[Pa] 

Vstupní 
vzdušina 
[kg/h] 

Výstupní 
teplota 
[ºC] 

Výstupní 
vzdušina 

[kg/h] 

Výstupní 
kondenzát 

[kg/h] 

Odvedený 
kondenzát 

[%] 
1 120 101300 101,5 40,42 5,86 95,64 94,23 
2 40,42 98154 5,86 10,89 2,11 3,75 3,69 
3 10,89 98153 2,11 -0,86 1,83 0,28 0,28 

Tab.11  Parametry proudů v soustavě výměníků při proudění 100kg/h acetonu  
 
Ve výměníku číslo 1 je předpokládané největší množství zkondenzované 

kapaliny za předpokladu, že vstupující vzdušina bude obsahovat acetonové výpary 
s malým obsaženým množstvím těsnícího plynu, tedy dusíku. Nově navržený výměník 
ochlazuje vzdušinu na teplotu 40,42 ºC. Z výše uvedené tab.11  je vidět, že při 
proudících 100kg/hod je za námi navrženým výměníkem odvedeno přibližně 95,5 kg 
během jedné hodiny. Toto množství představuje převážně aceton. Dále odvedená 
vzdušina představuje 5,86 kg/h. Tato vzdušina představuje 4,36 kg acetonu a 1,5 kg 
dusíku. Množství dusíku, který v celé soustavě kondenzuje, je minimální a téměř 
zanedbatelné. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny veškeré podstatné parametry tohoto 
výměníku. Ochlazením v tomto prvním výměníku tedy dosáhneme odvedení přibližně 
95,5 % vnikajících acetonových výparů. V níže uvedené tabulce 12 jsou uvedený 
základní technické parametry prvního z výměníků. 
 

Výměník číslo 1 
Počet chodů [-] 1 
Počet trubek [-] 72 
Průměr trubek [mm] 12 
Tlouštka stěny trubek [mm] 1 
Rozteč trubek [mm] 18 
Uspořádání trubek Trojuhelníkové 

30 º 
Průměr pláště [m] 0,17 
Délka trubek [m] 0,880 
Efektivní plocha výměníku [m2] 2,18 
U – prostup tepla [W/m2K]           235,4 
Tab.12  Parametry výměníku chlazeného vodou  
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U výměníku číslo 2 lze předpokládat, že na rozdíl od prvního výměníku bude 
procento zkondenzovaného acetonu menší, jelikož výrazně narostla koncentrace dusíku. 
Na vstupu do tohoto výměníku je obsaženo přibližně 4,36 kg/h acetonu a přibližně 1,5 
kg/h dusíku. Množství obsaženého dusíku tedy nyní představuje již mírně přes 25 %, 
tedy čtvrtinu celkového množství. Navržený výměník číslo 2 tak ochlazuje vstupní 
vzdušinu na 10,89 ºC. Ze vstupních 5,86 kg/h vzdušiny zkondenzuje ochlazením 
v tomto výměníku 3,75 kg/h.  Zkondenzováním tedy odstraníme dalších přibližně 64% 
vzdušiny vstupující do druhého výměníku a necelá 4% z celkového množství vzdušiny. 
V níže uvedené tabulce jsou uvedený základní parametry výměníku číslo 2. 
 

Výměník číslo 2 
Počet chodů [-] 1 
Počet trubek [-] 10 
Průměr trubek [mm] 12 
Tlouštka stěny trubek [mm] 1 
Rozteč trubek [mm] 25 
Uspořádání trubek Trojuhelníkové 

30 º 
Průměr pláště [m] 0,12 
Délka trubek [m] 0,7 
Efektivní plocha výměníku [m2] 0,23 
U – prostup tepla [W/m2K]           130,97 
Tab.13 Parametry druhého výměníku chlazeného ledovou vodou  
 

Posledním z výměníků je výměník číslo 3, ve kterém se vzdušina ochlazuje 
solankou o teplotě -20 ºC. Do tohoto výměníku vstupuje 2,11 kg/hodinu vzdušiny. 
Téměř 1,5 kg z tohoto množství však představuje dusík, což odpovídá 71 % z proudící 
vzdušiny. Vzhledem k výraznému přebytku dusíku již silně klesá množství 
zkondenzovaného acetonu. Aceton však do tohoto výměníku vstupuje již v množství 
pouhých 0,6 kg/h a díky kondenzaci je odstraněno dalších 0,28 kg/h. Díky tomuto 
výměníku tedy odstraníme 46,67 % z acetonu vstupujícího do tohoto výměníku. V níže 
uvedené tabulce jsou uvedený základní parametry výměníku číslo 3. 
 

Výměník číslo 3 
Počet chodů [-] 1 
Počet trubek [-] 43 
Průměr trubek [mm] 12 
Tlouštka stěny trubek [mm] 1 
Rozteč trubek [mm] 18 
Uspořádání trubek Trojuhelníkové 

30 ºC 
Průměr pláště [m] 0,14 
Délka trubek [m] 0,1 
Efektivní plocha výměníku [m2] 0,03 
U – prostup tepla [W/m2K]           51,24 
Tab.14 Parametry třetího výměníku chlazeného solankou  
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Vzhledem ke skutečnosti, že množství a složení vstupních látek se může 
v průběhu výroby měnit, mění se i množství vstupní vzdušiny. Ve výpočtech tedy bylo 
kalkulováno jako se základním parametrem s maximálním množstvím, které je schopná 
zpracovat vývěva. Po navržení parametrů výměníků byl tedy proveden kontrolní 
výpočet, jak se bude proud chovat, když bude proudit jiné množství. Zvoleno bylo 
přibližné průměrné množství, které bývá získáváno v reálných situacích, tedy 50kg/h. 
Toto množství odpovídá přibližně 50% výkonu vývěvy. V tabulce 15 jsou vyobrazeny 
výsledky hodnot proudů, jaké by byly získány, když by do výměníků proudilo poloviční 
množství z maximálního výkonu, tedy 50kg/h. 
 
Výměník 
číslo 

Vstupní 
teplota 
[ºC] 

Vstupní 
tlak 
[Pa] 

Vstupní 
vzdušina 
[kg/h] 

Výstupní 
teplota 
[ºC] 

Výstupní 
vzdušina 

[kg/h] 

Odvedený 
kondenzát 

[kg/h] 

Odvedený 
kondenzát 

[%] 
1 120 101300 51,5 21,20 2,58 48,92 95,05 
2 21,20 100671 2,58 6,75 1,97 0,61 1,18 
3 6,75 100671 1,97 -0,49 1,81 0,16 0,31 

Tab.15  Parametry proudů v soustavě výměníků při proudění 50kg/h acetonu  
 
 

Z uvedených výsledků je vidět, že při proudění 100kg/hod acetonu je ze 
vzdušiny odstraněno 98,2 % vzdušiny. Při proudění 50kg/h je již ze vzdušiny 
odstraněno 96,54%. Tento pokles je způsoben narůstajícím poměrem dusíku vůči 
acetonu. Tato skutečnost potvrzuje naše předpoklady, že se vzrůstající koncentrací 
dusíku bude procento zkondenzované vzdušiny klesat. V závislosti na tomto tvrzení, 
bude tedy procento zkondenzovaného acetonu klesat i s klesajícím množství vzdušiny. 

  
Při výpočtu a návrhu výměníků bylo potvrzeno, že do druhého a třetího 

výměníku vstupuje již velmi malé množství vzdušiny. U druhého výměníku 
ochlazujeme ze 40 ºC na 12 ºC (uvedené hodnoty jsou požadované), teplotní rozdíl je 
tedy 28 ºC. U třetího výměníku ochlazujeme ze 12 ºC na 0 ºC, což představuje  teplotní 
rozdíl 12ºC. U druhého výměníku tedy muselo být využíto poměrně velké délky. U 
třetího výměníku bylo naopak díky velkému teplotnímu rozdílu k chladící látce, kterou 
je solanka o teplotě -20ºC, dosaženo ochlazení vzdušiny poměrně snadno. Z tohoto 
důvodu byla provedena kalkulace návrhu, kdy bychom pro snížení nákladů na výrobu 
výměníků vynechali druhý výměník a využívali bychom ochlazení vodou v prvním 
výměníku a solankou ve výměníku druhém. Výsledné parametry proudů u těchto dvou 
výměníků jsou uvedeny v následujících tabulkách tab.16 a tab.17. 
  
Výměník 
číslo 

Vstupní 
teplota 
[ºC] 

Vstupní 
tlak 
[Pa] 

Vstupní 
vzdušina 
[kg/h] 

Výstupní 
teplota 
[ºC] 

Výstupní 
vzdušina 

[kg/h] 

Výstupní 
kondenzát 

[kg/h] 

Odvedený 
kondenzát 

[%] 
1 120 101300 101,5 40,46 5,87 95,63 94,22 
2 40,46 98167 5,87 -0,06 1,83 4,05 3,99 

Tab.16  Parametry proudů v soustavě 2 výměníků při proudění 100kg/h acetonu  
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Tab.17 - Parametry proudů v soustavě 2 výměníků při proudění 50kg/h acetonu  
 

Z výše uvedených tabulek je patrné, že pro ochlazení a zkondenzování vzdušiny 
není nutné využívat všech tří výměníků, ale dostačující by bylo použití pouze dvou 
výměníků. Samozřejmostí je, že velikost druhého výměníku je větší, než byla v původní 
variantě, ale rozdíl ve velikostech není příliš výrazný. Použitím pouze dvou výměníků 
bychom tedy mohli získat výraznou úsporu nákladů. Pro srovnání, v této variantě 
kalkulovaný druhý výměník má jen mírně vyšší průměr pláště a počet trubek je vyšší 
pouze o 1 oproti výměníku číslo 3 použitému v původním výpočtu. Má pouze o 50mm 
větší délku trubek. Vzhledem k tomu, že rostoucí počet trubek zvyšuje náklady na 
výrobu více než rostoucí délka trubek, je tato varianta výhodná. V dále uvedených 
tabulkách jsou uvedeny parametry dvou navržených výměníků. 
 
 

Výměník číslo 1 
Počet chodů [-] 1 
Počet trubek [-] 72 
Průměr trubek [mm] 12 
Tlouštka stěny trubek [mm] 1 
Rozteč trubek [mm] 18 
Uspořádání trubek Trojuhelníkové 30 ºC 
Průměr pláště [m] 0,17 
Délka trubek [m] 0,88 
Efektivní plocha výměníku [m2] 2,18 
U – prostup tepla [W/m2K]           235,3 
Tab.18  Parametry výměníku chladícího vodou při použití 2 výměníků  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab.19  Parametry výměníku chladícího solankou při použití 2 výměníků  
 
 
 
 

Výměník 
číslo 

Vstupní 
teplota 
[ºC] 

Vstupní 
tlak 
[Pa] 

Vstupní 
vzdušina 
[kg/h] 

Výstupní 
teplota 
[ºC] 

Výstupní 
vzdušina 

[kg/h] 

Výstupní 
kondenzát 

[kg/h] 

Odvedený 
kondenzát 

[%] 
1 120 101300 51,5 21,19 2,58 48,92 94,99 
2 21,19 100671 2,58 -11,82 1,66 0,92 1,79 

Výměník číslo 2 
Počet chodů [-] 1 
Počet trubek [-] 44 
Průměr trubek [mm] 12 
Tlouštka stěny trubek [mm] 1 
Rozteč trubek [mm] 15 
Uspořádání trubek Trojuhelníkové 30 ºC 
Průměr pláště [m] 0,12 
Délka trubek [m] 0,15 
Efektivní plocha výměníku [m2] 0,11 
U – prostup tepla [W/m2K]           149,53 
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3.4.   Diskuse obdržených výsledků 
 

Návrh výměníků byl prováděn pro již dlouhou dobu fungující zařízení. První 
navržený výměník tedy můžeme porovnat s výměníkem, který je v současnosti umístěn 
hned za vývěvou. U druhého a třetího výměníku toto srovnání není možné, jelikož byly 
v technologii použity výměníky ze starších zařízení které nebyly žádným způsobem 
dimenzovány přímo pro dané podmínky. První výměník, který je momentálně využíván, 
měl plochu pro výměnu tepla 2,13 m2, délku trubek 750 mm a průměr pláště je 0,193 
mm. Přesný počet trubek nebyl znám, ale odměřením z výkresu uvedeného v příloze 2 
uvažujeme, že výměník má 65 trubek o průměru 14 mm. Nově navržený výměník bude 
vyráběn z trubek, které jsou k dispozici u výrobce a dodavatele, požadovaný byl průměr 
12mm s tloušťkou stěny 1mm. Nově navržený výměník má mírně větší teplosměnnou 
plochu. Průměr pláště se zmenšil a mírně narostla délka trubek. U nově navrženého 
prvního výměníku je průměr pláště 170 mm, plocha pro výměnu tepla 2,18 m2 a 
využívá 72 trubek o délce 880 mm. Náklady na výrobu jsou vyšší, pokud se 
teplosměnná plocha navyšuje počtem trubek. Pokud plochu zvětšujeme zvyšováním 
délky trubek, je výroba výhodnější. Délka mírně narostla, ale v prostoru, kde bude 
umístěn, není tento malý nárůst problémem. Počet trubek narostl především vlivem 
použití menšího průměru trubek. 
 

U návrhu výměníků pro ochlazování ledovou vodou a solankou bylo očekáváno, 
že množství proudící látky bude malé, což se také potvrdilo. Vzhledem k této 
skutečnosti dosahují tyto výměníky velice malých rozměrů. Při navrhování byly veškeré 
parametry voleny s ohledem na maximální přenesené teplo při minimálních rozměrech 
výměníků. Výměník číslo 2 má malé množství trubek a poměrně velkou délku. To je 
způsobeno požadavkem ochlazení o velký teplotní rozdíl. Efektivní plocha výměny 
tepla je 0,23 m2 Naopak výměník číslo 3 má větší množství trubek, avšak malou délku 
trubek. Jeho efektivní plocha výměny tepla je 0,03 m2  

 
Skutečnost, že velikost druhého a třetího výměníku je velmi malá stejně jako 

malé množství proudících látek, vedla k myšlence možnosti využití pouze dvou 
výměníků místo původních tří. Simulací v programu ChemCAD bylo dokázáno, že tato 
možnost by byla vhodnou volbou, jelikož velikost výměníku pro ochlazování solankou 
by se zvětšila pouze minimálně. Výhodou tohoto řešení by byla především výrazná 
úspora nákladů na pořízení zařízení. Dalším pozitivem je také úspora prostoru a 
možnost vynechání stupně chlazení další látkou, čili úspora provozních nákladů. 
 
 

3.5.   Diskuse správnosti vstupních údajů 
 

V průběhu vypracovávání diplomové práce bylo zadavatelem doplněno zadání o 
požadavek zjištění, jaké množství acetonu se při daných podmínkách odpaří. Vzhledem 
ke skutečnosti, že v prostoru, kde dochází k odpařování, je udržován neustále podtlak, 
není nikdy dosaženo rovnovážných podmínek. Z tohoto důvodu nelze množství 
odpařené látky určit pomocí rovnic fázových rovnováh. Pro výpočet odpařování 
kapaliny existuje několik dalších možných způsobů výpočtu. Jedněmi z nich jsou 
výpočty podle německé normy VDI 2089. Množství odpařené kapaliny lze stanovit 
například v závislosti na ploše hladiny a rozdílu tlaků syté páry a páry v prostředí 
pomocí vztahu 3.1. 
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     (3.1) 
kde:  
ε  součinitel přenosu hmoty  [g/s.m2.mbar] 
Shl plocha volné hladiny [m2]  
p"v(tw) tlak nasycených par při teplotě vzduchu rovné teplotě kapaliny [mbar]  
pv(ti) tlak par při teplotě vnitřního vzduchu [mbar]  
 
případně při použití jiných jednotek: 
 

       (3.2) 
kde: 
β  součinitel přenosu hmoty [kg/h.m2.kPa]  
Shl plocha volné hladiny [m2]  
p"v(tw) tlak syté páry při teplotě vzduchu rovné teplotě kapaliny [Pa]  
pv(ti) tlak páry při teplotě vnitřního vzduchu [Pa]  
 
Dalším z výpočtů podle německé normy VDI 2089 je stanovení množství odpařené 
kapaliny ze vztahu: 

    (3.3) 
kde: 
β  součinitel přenosu hmoty [m/h]  
Rv plynová konstanta [J/K·mol]  
T aritmetický průměr teploty kapaliny a vzduchu [K]  
Shl plocha volné hladiny [m2]  
p"v(tw)  tlak nasycených par při teplotě vzduchu rovné teplotě kapaliny [Pa]  
pv(ti) tlak par při teplotě vnitřního vzduchu [Pa]  
 

Bohužel hodnota součinitele přenosu hmoty ε  pro aceton nám není známa, 
stejně tak u součinitele přenosu hmoty β . Proto bylo provedeno dosazení známých 
parametrů do první z rovnic, tedy do rovnice (3.1), za použití hodnoty součinitele 
přenosu hmoty ε pro vodu, který má hodnotu 7,8 . 10-3 [g/s.m2.mbar]. Tento výpočet je 
uveden jako vztah (3.4). Po dosazení známých parametrů a hodnoty součinitele přenosu 
hmoty ε pro vodu při zadané ploše odpařování (1m2) a tlaku 70mbar jsme získali 
množství odpařené vody přibližně 3,5 kg/h. Vzhledem ke skutečnosti, že aceton je látka 
silně těkavá, musí být jeho hodnota odpařování výrazně vyšší. Již zde tedy vzniká 
rozpor s udanou hodnotou vstupního množství látky, které bylo udáno jako přibližně 4 
litry acetonu za hodinu. Vše však nasvědčuje tomu, že při daném tlaku a teplotě se bude 
odpařovat výrazně vyšší množství acetonu. Navíce vstupní 4 l/h, které můžeme 
považovat za přibližně 4 kg/h neodpovídají výstupním 50 kg/h. 
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Další nesrovnalostí je, že i podle konzultace s odborníky Ústavu procesního 
inženýrství, by při tlaku 7000 Pa a teplotě 18 ºC jsou nastaveny takové podmímky, že 
musí docházet k varu acetonu. Pravděpodobným vysvětlením této nesrovnalosti je 
ovšem fakt, že v reaktoru není obsaženo pouze rozpouštědlo, tedy aceton, ale i další 
reakční látky, které výrazně ovlivňují chování celého systému. Jak již však bylo 
několikrát uvedeno, složení těchto látek nám není známo a tudíž není možné jejich vliv 
posoudit. 
 
           (3.4) 
  
 
 
 
 
 

4. ZÁVĚR  

 
Cílem této diplomové práce bylo nalezení nejvhodnějšího řešení pro nahrazení 

soustavy výměníků, která je využívána v farmaceutickém provozu. Úkolem bylo 
navržení obdobného zařízení, jako je využíváno v současnosti, s možností celkové 
optimalizace. Pomocí výpočtů a simulací za využití programu ChemCAD byly určeny 
parametry výměníků, které by nahrazovaly současné zařízení a byl také splněn 
požadavek na optimalizaci.  

 
První z výměníků je podobný původnímu, je mírně zmenšený průměr a zvětšená 

délka. Je také využito menšího průměru trubek. U druhého a třetího výměníku bylo 
dosaženo výrazné zmenšení vnějších rozměrů. To bylo ovšem způsobeno především 
skutečností, že v současnosti využívané výměníky byly využité ze starší technologie a 
nebyly tedy dimenzovány na dané podmínky. Simulací bylo také prokázáno, že by bylo 
možné dosažení výrazné úspory nákladů na výměnu zařízení i samotné provozní 
náklady, a to díky využití pouhých dvou stupňů chlazení vzdušiny. Byl by využit pouze 
okruh chlazení vodou a okruh chlazení solankou R31, přičemž požadované parametry 
by byly dosaženy také za současné úspory nákladů i samotného prostoru. 

 
Vypracování této práce umožnilo rozšíření praktických zkušeností s prací se 

simulačním programem ChemCAD. Díky využívání tohoto programu byla potvrzena 
nutnost zadávání přesných a správných parametrů v těchto výpočtech. Zajímavostí bylo, 
jakým způsobem program reagoval na relativně mírné změny parametrů ve výpočtu. 
V některých výpočtových situacích bylo s ohledem na rozměry řešených výměníků 
zřejmé, že program se pohybuje na hraně databáze používaných rozměrů, což přinášelo 
do výpočtu určitou nestabilitu a skokové změny některých parametrů. 

 
Praktické použití tohoto simulačního programu ukázalo, že díky jeho využití lze 

získat výrazných časových úspor při návrhu podobných zařízení. Nutností je však 
detailní znalost používaného programu, kterou uživatel získá až dlouhodobým 
užíváním. Pouze díky praxi v jeho užívání dosáhne uživatel výrazné úspory času při 
dimenzování, jelikož zná veškeré zákonitosti a požadavky samotného programu. 
Důležité je při užívání podobných programů také propojení s inženýrskou praxí, 
umožňující vyhodnocení získaných výsledků a jejich reálné využitelnosti. 
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Zkratka Název Jednotka 
d Tloušťka stěny m 
k Součinitel prostupu tepla W/m2K 
l Délka trubky m 
n Počet trubek - 
ra Rychlost odpařování kapaliny kg/s 
pA Aktuální tlak par acetonu v systému Pa 

p"v(tw) Tlak nasycených par při teplotě vzduchu 
rovné teplotě kapaliny 

mbar 

pv(ti) Tlak par při teplotě vnitřního vzduchu mbar 
qx Převedené teplo ve směru x W 
Dtr Průmět trubky m 
CAC Koncentrace acetonu - 
CN2 Koncentrace dusíku - 
M Hmotnostní průtok kg/h 
Mw Množství odpařené kapaliny g/s 
P0A Tlak nasycených par při dané teplotě Pa 
Q Teplo přenesené při prostupu tepla W 
Rv Plynová konstanta  J/K·mol 
S Mezifázová plocha m2 
Shl Plocha volné hladiny m2 
T Teplota ºC 
Tw Teplota obtékaného povrchu ºC 
Tα Teplota látky ºC 
∆Tm Střední teplotní rozdíl ºC 
U Přestup tepla W/m2K 
V Objemový průtok m3/h 
α Součinitel přestupu tepla W/m2K 
β Součinitel přenosu hmoty kg/h.m2.kPa 
σ Stefan-Boltzmanova konstanta W/m2K 
ε Součinitel přenosu hmoty   g/s.m2.mbar 
λ Tepelná vodivost W/mK 
π Pi – Ludolfovo číslo  
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Příloha 1   
Bezpečnostní list použitého rozpouštědla – Acetonu [11] 
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Příloha 2   
Výkres v současnosti používaného výměníku č.1 [14] 
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Příloha 3   
Závislost tlaku nasycených par na teplotě 
 

 
Graf 5  Závislost tlaku nasycených par na teplotě [4] 
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Příloha 4  
Množství látek při odpařování v uzavřené nádobě 

1 krok odpovídá odpaření 500g acetonu v prostoru o objemu 2m3 

koncentrace acetonu odvedený aceton 
odvedený 

dusík  
odvedeno 
celkem  

odvedený 
objem  

  [mol] [mol] [mol] [m3] 
0,129518072 0,111385542 0,748614458 0,86 0,297370164 
0,242261214 0,208344644 0,651655356 1,72 0,594740327 
0,340402081 0,292745789 0,567254211 2,58 0,892110491 
0,425831932 0,366215461 0,493784539 3,44 1,189480654 
0,500197073 0,430169483 0,429830517 4,3 1,486850818 
0,564930585 0,485840303 0,374159697 5,16 1,784220982 
0,621279937 0,534300746 0,325699255 6,02 2,081591145 
0,670331029 0,576484685 0,283515315 6,88 2,378961309 
0,713029119 0,613205042 0,246794958 7,74 2,676331472 
0,750197034 0,645169449 0,214830551 8,6 2,973701636 
0,782551033 0,672993888 0,187006112 9,46 3,2710718 
0,810714604 0,697214559 0,162785441 10,32 3,568441963 
0,835230484 0,718298216 0,141701784 11,18 3,865812127 
0,856571114 0,736651158 0,123348842 12,04 4,16318229 
0,875147747 0,752627062 0,107372938 12,9 4,460552454 
0,89131837 0,766533798 0,093466202 13,76 4,757922618 
0,905394605 0,77863936 0,08136064 14,62 5,055292781 
0,917647713 0,789177034 0,070822967 15,48 5,352662945 
0,928313823 0,798349888 0,061650113 16,34 5,650033108 
0,937598478 0,806334691 0,053665309 17,2 5,947403272 
0,945680603 0,813285319 0,046714681 18,06 6,244773436 
0,952715947 0,819335714 0,040664286 18,92 6,542143599 
0,958840086 0,824602474 0,035397526 19,78 6,839513763 
0,964171039 0,829187093 0,030812907 20,64 7,136883926 
0,968811537 0,833177922 0,026822078 21,5 7,43425409 
0,972851006 0,836651865 0,023348135 22,36 7,731624254 
0,976367292 0,839675871 0,020324129 23,22 8,028994417 
0,979428154 0,842308213 0,017691787 24,08 8,326364581 
0,98209258 0,844599619 0,015400381 24,94 8,623734744 
0,984411915 0,846594247 0,013405753 25,8 8,921104908 
0,986430853 0,848330534 0,011669466 26,66 9,218475072 
0,988188303 0,849841941 0,010158059 27,52 9,515845235 
0,989718131 0,851157593 0,008842407 28,38 9,813215399 
0,991049819 0,852302844 0,007697156 29,24 10,11058556 
0,992209029 0,853299765 0,006700235 30,1 10,40795573 
0,993218101 0,854167567 0,005832433 30,96 10,70532589 
0,994096479 0,854922972 0,005077028 31,82 11,00269605 
0,994861092 0,855580539 0,004419461 32,68 11,30006622 
0,995526674 0,856152939 0,003847061 33,54 11,59743638 
0,99610605 0,856651203 0,003348797 34,4 11,89480654 
0,996610387 0,857084933 0,002915067 35,26 12,19217671 
0,997049403 0,857462487 0,002537513 36,12 12,48954687 
0,997431559 0,857791141 0,002208859 36,98 12,78691703 
0,997764218 0,858077228 0,001922772 37,84 13,0842872 
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koncentrace acetonu odvedený aceton 
odvedený 

dusík  
odvedeno 
celkem  

odvedený 
objem  

  [mol] [mol] [mol] [m3] 
0,998053792 0,858326261 0,001673739 38,7 13,38165736 
0,998305861 0,858543041 0,001456959 39,56 13,67902753 
0,998525283 0,858731743 0,001268257 40,42 13,97639769 
0,998716285 0,858896005 0,001103995 41,28 14,27376785 
0,99888255 0,859038993 0,000961007 42,14 14,57113802 
0,99902728 0,859163461 0,000836539 43 14,86850818 
0,999153265 0,859271808 0,000728192 43,86 15,16587834 

  38,08489413 5,77510587 87,72 30,33175669 
Tab.20 – Množství látek při odpařování v uzavřené nádobě  
 
 
 
 
 
 
Příloha 5 
Tlak nasycených par acetonu při různých teplotách 
 
 
 
 

Teplota Tlak nasycených par po 
0 9400.87 
2 10427.38 
4 11546.11 
6 12763.47 
8 14086.12 
10 15521.06 
12 17075.56 
16 20573.96 
18 22533.98 
20 24645.82 
40 56224.09 

Tab.21 - Tlak nasycených par acetonu při různých teplotách [10] 
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Příloha 6  
Výsledky pro ochlazování směsi aceton-dusík  
 
Proud  50kg/h aceton 
 725kg/h dusík 
 
  NP    Tepl.     Tlak       ∆.H     Plyn    Kapalina   plyn.mol   kap.mass 
         C       Pa       MJ/h        kg/h      kg/h      frac.       frac. 
   1   120.0  101300.0  183.        775         0     1.0000    1.0000    
   2   -18.4  101076.0   69.1         775         0     1.0000     1.0000 Dew 
   3   -19.9  100851.9   65.3         771         4     0.9971     0.9942    
   4   -21.5  100627.8   61.4         766         9     0.9943     0.9885    
   5   -23.1  100403.8   57.6         762        13     0.9916     0.9831    
   6   -24.9  100179.7   53.8         758        17     0.9890     0.9779    
   7   -26.8  99955.7     49.9         754        21     0.9865     0.9729    
   8   -28.8  99731.6     46.1         750        25     0.9841     0.9681    
   9   -31.0  99507.6     42.2         747        28     0.9818     0.9636    
  10  -33.3  99283.5     38.4         744        31     0.9798     0.9594    
  11   -35.7  99059.5     34.6         741        34     0.9778    0.9556    
  12   -38.3  98835.4     30.7         738        37     0.9761     0.9521    
  13   -41.1  98611.4     26.9         735        40     0.9745     0.9489    
  14   -44.1  98387.3     23.0         733        42     0.9731     0.9461    
  15   -47.3  98163.3     19.2         731        44     0.9719     0.9437    
  16   -50.7  97939.2     15.4         730        45     0.9709     0.9417    
  17   -54.3  97715.2     11.5         729        46     0.9701     0.9400    
  18   -58.0  97491.1     7.68         728        47     0.9694     0.9387    
  19   -61.9  97267.1     3.84         727        48     0.9689     0.9377    
  20   -66.0  97043.0  -8.24E-006   726        49     0.9685     0.9370    
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Příloha 7  
Výsledky pro ochlazování směsi aceton- vzduch  
 
 
Proud  50kg/h aceton 
 750kg/h vzduch 
 
  NP    Tepl.     Tlak       ∆.H     Plyn    Kapalina   plyn.mol   kap.mass 
         C       Pa       MJ/h        kg/h      kg/h      frac.       frac. 
  1   120.0  101300.0   184.         800         0     1.0000     1.0000    
  2   -18.4  101068.0   70.0         800         0     1.0000     1.0000 Dew 
  3   -19.9  100836.0   66.1         795         5     0.9971     0.9943    
  4   -21.5  100604.0   62.2         791         9     0.9942     0.9887    
  5   -23.3  100372.0   58.3         787        13     0.9914     0.9834    
  6   -25.1  100140.0   54.5         783        17     0.9888     0.9782    
  7    -27.0  99908.0     50.6        779        21     0.9863     0.9733    
  8    -29.1  99676.0     46.7         775        25     0.9839     0.9686    
  9    -31.3  99444.0     42.8         771        29     0.9816     0.9643    
  10  -33.6  99212.0     38.9         768        32     0.9795     0.9602    
  11   -36.1  98980.0     35.0         765        35     0.9776     0.9564    
  12   -38.8  98748.0     31.1         762        38     0.9758     0.9530    
  13   -41.7  98516.0     27.2        760        40     0.9742     0.9499    
  14   -44.8  98284.0     23.3         758        42     0.9729     0.9473    
  15   -48.1  98052.0     19.4        756        44     0.9717     0.9450    
  16   -51.6  97820.0     15.6         754        46     0.9707     0.9431    
  17   -55.4  97588.0     11.7         753        47     0.9699     0.9415    
  18   -59.3  97356.0      7.78         752        48     0.9693     0.9403    
  19   -63.3  97124.0      3.89         752        48     0.9688     0.9394    
  20   -67.5  96892.0   -8.24E-6 751        49     0.9685     0.9388    
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Příloha 8  
Parametry získané přepočtem současného 1.výměníku  
TABULATED ANALYSIS 
                             
Overall Data: 
Area Total           m2       2.14    
% Excess                 -0.00 
Area Required        m2       1.92    
U Calc.     W/m2-K     180.63 
Area Effective       m2    1.92    
U Service  W/m2-K     180.64 
Area Per Shell       m2       1.92    
Heat Duty   MJ/h      4.62E+001 
 
Weight LMTD C   37.01   LMTD CORR Factor  1.0000   CORR LMTD C   37.01 
 
Shellside Data: 
 
Avg. SS Vel.   m/sec     0.51 
Film Coef.    W/m2-K    1197.43   
Reynold's No.                     2127 
Allow Press. Drop    Pa       5000.00   
Calc. Press. Drop    Pa     1899.33 
Inlet Nozzle Size    m       0.08   
Press. Drop/In Nozzle   Pa        18.98 
Outlet Nozzle Size   m       0.08   
Press. Drop/Out Nozzle  Pa        1.11 
Mean Temperature        C        61.30 
Rho V2 IN    kg/m-sec2  17.47   
Press. Drop (Dirty)     Pa       3228.86 
 
Tubeside Data: 
Film Coef.    W/m2-K   1115.14   
Reynold's No.                     2688 
Allow Press. Drop    Pa       5000.00   
Calc. Press. Drop       Pa       1260.79 
Inlet Nozzle Size    m        0.04   
Press. Drop/In Nozzle   Pa       826.11 
Outlet Nozzle Size   m        0.04   
Press. Drop/Out Nozzle  Pa       364.20 
Interm. Nozzle Size  m        0.00   
Mean Temperature        C         20.92 
Velocity             m/sec    0.23 
 
Clearance Data: 
Baffle              m          0.0032   
Outer Tube Limit     m          0.1847 
Tube Hole           m          0.0008   
Outer Tube Clear.    m          0.0090 
Bundle Top Space    m          0.0000   
Pass Part Clear.     m          0.0000 
Bundle Btm Space    m          0.0000 
 
Baffle Parameters: 
Number of Baffles                     1 
Baffle Type                        Single Segmental  
Inlet Space               m          0.337    
Center Space              m          0.310    
Outlet Space              m          0.337    
Baffle Cut                %     15.000   
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Baffle Overlap            m          0.024    
Baffle Cut Direction                  Horizontal 
Baffle Cut Basis                   Diameter 
Number of Int. Baffles               5 
Baffle Thickness          m       0.002    
 
Shell: 
Shell O.D.         m         0.19     
Orientation                        H 
Shell I.D.         m         0.19     
Shell in Series                     1 
Bonnet I.D.        m          0.19     
Shell in Parallel                   1 
Type                              AEL     
Max. Heat Flux   Btu/ft2-hr 0.00 
Imping. Plate         Impingement Plate     
Sealing Strip                       5 
 
Tubes: 
Number                            65     
Tube Type                       Bare 
Length             m       0.75     
Free Int. Fl Area    m2       0.00 
Tube O.D.          m        0.014     
Fin Efficiency                 0.000 
Tube I.D.          m        0.012     
Tube Pattern                    TRI60 
Tube Wall Thk.     m      0.001     
Tube Pitch           m        0.019 
No. Tube Pass                      1 
 
Resistances: 
Shellside Film               m2-K/W   0.00097 
Shellside Fouling            m2-K/W   0.00018 
Tube Wall                    m2-K/W   0.00002 
Tubeside Fouling             m2-K/W   0.00018 
Tubeside Film                m2-K/W   0.00105 
Reference Factor (Total outside area/inside area ba sed on tube ID)    
1.167 
Stream data 
 
 
Stream No.                3             4           1          2 
Stream Name       chlad voda    vyst voda   spalvzd dus  spal vyst  
Temp  C              20.0000*      21.8394*    120. 0000*     52.7310* 
Pres  Pa             101300.0000* 100039.2015  1013 00.0000* 99399.7745  
Enth  MJ/h           -95278.      -95232.      -360 .18      -406.41  
Vapor mole fraction  0.00000      0.00000      1.00 00       0.31787  
Total kmol/h         333.0558     333.0558     1.77 53       1.7753  
Total kg/h           6000.0000    6000.0000    101. 5000     101.5000  
Total std L m3/h     6.0010       6.0010       0.12 71       0.1271  
Total std V m3/h     7465.00      7465.00      39.7 9        39.79  
Flowrates in kmol/h 
Acetone               0.0000      0.0000       1.72 18       1.7218  
Nitrogen              0.0000      0.0000       0.05 35       0.0535  
Water                 333.0558    333.0558     0.00 00       0.0000  
Air                   0.0000      0.0000       0.00 00       0.0000  
Ethylene Glycol       0.0000      0.0000       0.00 00       0.0000  
Calcium Chloride      0.0000      0.0000       0.00 00       0.0000  
Oxygen                0.0000      0.0000       0.00 00       0.0000  
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Příloha 9  
Parametry získané návrhem 1.výměníku (Varianta 3 výměníky) 
 
   TABULATED ANALYSIS 
 
Overall Data: 
Area Total        m2         2.39    
% Excess                      0.00 
Area Required    m2         2.18    
U Calc.     W/m2-K     227.1 
Area Effective    m2         2.18    
U Service   W/m2-K     227.10 
Area Per Shell    m2         2.18    
Heat Duty   MJ/h       6.09E+001 
Weight LMTD C               34.20    
LMTD CORR Factor            1.0000      
CORR LMTD C     34.20 
 
Shellside Data: 
Avg. SS Vel.       m/sec      0.29 
Film Coef.         W/m2-K     1269.42    
Reynold's No.                 1054 
Allow Press. Drop  Pa    5000.00    
Calc. Press. Drop       Pa  2477.18 
Inlet Nozzle Size    m        0.04    
Press. Drop/In Nozzle   Pa   542.79 
Outlet Nozzle Size   m        0.03    
Press. Drop/Out Nozzle  Pa    43.47 
                                     
Mean Temperature        C     58.42 
Rho V2 IN   kg/m-sec2  474.08    
Press. Drop (Dirty)     Pa  4211.21 
 
Tubeside Data: 
Film Coef.   W/m2-K     1388.92   
Reynold's No.                 2932 
Allow Press. Drop    Pa    5000.00   
Calc. Press. Drop       Pa   604.72 
Inlet Nozzle Size    m        0.06   
Press. Drop/In Nozzle   Pa   112.22 
Outlet Nozzle Size   m        0.04   
Press. Drop/Out Nozzle  Pa   328.42 
Interm. Nozzle Size  m        0.00  
Mean Temperature        C    21.21 
Velocity             m/sec    0.30 
 
Clearance Data: 
Baffle             m        0.0032   
Outer Tube Limit     m        0.1610 
Tube Hole          m        0.0008   
Outer Tube Clear.    m        0.0090 
Bundle Top Space   m        0.0000   
Pass Part Clear.     m        0.0000 
Bundle Btm Space   m        0.0000 
 
Baffle Parameters: 
Number of Baffles                  1 
Baffle Type                        Single Segmental  
Inlet Space               m          0.402    
Center Space              m          0.402    
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Outlet Space              m          0.402    
Baffle Cut                %        15.000   
Baffle Overlap            m          0.024    
Baffle Cut Direction             Horizontal 
Baffle Cut Basis                  Diameter 
Number of Int. Baffles              5 
Baffle Thickness          m         0.002    
 
Shell: 
Shell O.D.        m          0.17     
Orientation                     H 
Shell I.D.        m          0.17     
Shell in Series                 1 
Bonnet I.D.       m          0.17     
Shell in Parallel               1 
Type                          AEL     
Max. Heat Flux  Btu/ft2-hr 0.00 
Imping. Plate       Impingement Plate     
Sealing Strip                5 
 
Tubes: 
Number                         72     
Tube Type                    Bare 
Length            m          0.88     
Free Int. Fl Area    m2       0.00 
Tube O.D.         m          0.012     
Fin Efficiency              0.000 
Tube I.D.        m          0.010     
Tube Pattern                TRI30 
Tube Wall Thk.    m          0.001     
Tube Pitch           m       0.018 
No. Tube Pass  
                  1 
Resistances: 
Shellside Film        m2-K/W    0.00095 
Shellside Fouling        m2-K/W    0.00018 
Tube Wall                 m2-K/W    0.00011 
Tubeside Fouling          m2-K/W    0.00018 
Tubeside Film          m2-K/W   0.00086 
Reference Factor (Total outside area/inside area ba sed on tube ID)    
1.200 
 
Stream data 
Stream No.          3            4            1              2 
Stream Name       voda.in  voda.out   vzd.in   vzd. out 
Temp  C            20.0000*      22.4218*    120.00 00*    42.9961* 
Pres  Pa      101300.0000*  100695.2970 101300.0000 *  98822.8133  
Enth  MJ/h       -95278.      -95217.    -360.18        -421.03  
Vapor mole fraction  0.00000     0.00000     1.0000        0.083591  
Total kmol/h      333.0558     333.0558    1.7753       1.7753  
Total kg/h          6000.0000    6000.0000   101.50 00     101.5000  
Total std L m3/h    6.0010       6.0010    0.1271       0.1271  
Total std V m3/h    7465.00     7465.00     39.79          39.79  
Flowrates in kmol/h 
Acetone             0.0000     0.0000      1.7218         1.7218  
Nitrogen            0.0000     0.0000      0.0535         0.0535  
Water              333.0558   333.0558    0.0000         0.0000  
Air                0.0000      0.0000     0.0000         0.0000  
Ethylene Glykol 0.0000     0.0000      0.0000         0.0000  
Calcium Chloride    0.0000       0.0000      0.0000          0.0000  
Oxygen              0.0000       0.0000      0.0000          0.0000  



 67 

Příloha 10  
Parametry získané návrhem 2.výměníku (Varianta 3 výměníky) 
 
TABULATED ANALYSIS                           
Overall Data: 
Area Total           m2          0.26   
% Excess                          1.85 
Area Required        m2          0.23   
U Calc.     W/m2-K     130.97 
Area Effective       m2          0.23   
U Service   W/m2-K      128.59 
Area Per Shell       m2          0.23   
Heat Duty   MJ/h     2.29E+000 
Weight LMTD C   21.25   LMTD CORR Factor  1.0000   CORR LMTD C   21.25 
 
Shellside Data: 
Avg. SS Vel.  m/sec        0.06 
Film Coef.   W/m2-K       202.05   
Reynold's No.                      109 
Allow Press. Drop    Pa       5000.00   
Calc. Press. Drop       Pa         0.31 
Inlet Nozzle Size    m           0.08   
Press. Drop/In Nozzle   Pa         0.06 
Outlet Nozzle Size   m           0.08   
Press. Drop/Out Nozzle  Pa         0.01 
                                       
Mean Temperature        C        30.36 
Rho V2 IN   kg/m-sec2   0.06   
Press. Drop (Dirty)     Pa         0.53 
 
 
 
Tubeside Data: 
Film Coef.   W/m2-K      758.60   
Reynold's No.                      752 
Allow Press. Drop    Pa       10000.00   
Calc. Press. Drop       Pa       5396.07 
Inlet Nozzle Size    m           0.03   
Press. Drop/In Nozzle   Pa       1165.63 
Outlet Nozzle Size   m           0.03   
Press. Drop/Out Nozzle  Pa       533.03 
Interm. Nozzle Size  m           0.00   
Mean Temperature        C          5.14 
Velocity             m/sec       1.06 
 
Clearance Data: 
Baffle             m           0.0063   
Outer Tube Limit     m           0.1020 
Tube Hole          m           0.0008   
Outer Tube Clear.  m           0.0180 
Bundle Top Space   m           0.0000   
Pass Part Clear.     m           0.0000 
Bundle Btm Space   m           0.0000 
 
Baffle Parameters: 
Number of Baffles                      2 
Baffle Type                        Single Segmental  
Inlet Space               m            0.208    
Center Space             m            0.208    
Outlet Space              m            0.208    
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Baffle Cut                percent     35.000   
Baffle Overlap            m           0.038    
Baffle Cut Direction                     Horizontal  
Baffle Cut Basis                     2 
Baffle Thickness          m        0.003    
 
Shell: 
Shell O.D.        m         0.12     
Orientation                        H 
Shell I.D.        m         0.12     
Shell in Series                    1 
Bonnet I.D.       m           0.12     
Shell in Parallel                  1 
Type                             AEL     
Max. Heat Flux  Btu/ft2-hr   0.00 
Imping. Plate       Impingement Plate     
Sealing Strip                      5 
 
Tubes: 
Number                            10     
Tube Type                       Bare 
Length            m           0.70     
Free Int. Fl Area    m2          0.00 
Tube O.D.         m             0.012     
Fin Efficiency                 0.000 
Tube I.D.         m             0.010     
Tube Pattern                   TRI30 
Tube Wall Thk.    m             0.001     
Tube Pitch           m          0.025 
No. Tube Pass                      1 
 
Resistances: 
 Shellside Film                         m2-K/W            0.00594 
 Shellside Fouling                      m2-K/W            0.00018 
 Tube Wall                              m2-K/W            0.00011 
 Tubeside Fouling                       m2-K/W            0.00018 
 Tubeside Film                          m2-K/W            0.00158 
 Reference Factor (Total outside area/inside area b ased on tube ID)    
1.200 
 
Stream data 
 
 
Stream No.     6             7            12          8 
Stream Name         Led.voda.in  Led.voda.out  vzd. in  vzd.out 
Temp  C          5.0000*       5.2750       40.4256       10.8371* 
Pres  Pa           400000.0000*  394604.0000   9816 7.5331   98167.2241  
Enth  MJ/h         -27762.      -27759.       -16.1 83      -18.472  
Vapor mole fraction 0.00000     0.00000       1.000 0*     0.49777  
Total kmol/h        67.8271      67.8271       0.12 86      0.1286  
Total kg/h       3313.4940   3313.4940    5.8589       5.8589  
Total std L m3/h   3.0000      3.0000       0.0073      0.0073  
Total std V m3/h   1520.25     1520.25       2.88         2.88  
Flowrates in kmol/h 
Acetone            0.0000     0.0000       0.0751       0.0751  
Nitrogen          0.0000     0.0000      0.0535       0.0535  
Water              20.3481    20.3481     0.0000       0.0000  
Air                 0.0000    0.0000       0.0000       0.0000  
Ethylene Glycol    47.4789    47.4789      0.0000       0.0000  
Calcium Chloride   0.0000     0.0000      0.0000       0.0000  
Oxygen              0.0000      0.0000       0.0000        0.0000  
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Příloha 11 
Parametry získané návrhem 3.výměníku (Varianta 3 výměníky) 
 
 
TABULATED ANALYSIS                       
Overall Data: 
Area Total           m2          0.16   
% Excess                         23.24 
Area Required        m2          0.03   
U Calc.     W/m2-K        51.24 
Area Effective       m2          0.03   
U Service   W/m2-K      41.57 
Area Per Shell       m2          0.03   
Heat Duty   MJ/h        1.06E-001 
Weight LMTD C   21.11   LMTD CORR Factor  1.0000   CORR LMTD C   21.11 
 
Shellside Data: 
Avg. SS Vel.  m/sec       0.23 
Film Coef.   W/m2-K       58.05   
Reynold's No.                      242 
Allow Press. Drop    Pa       20000.00   
Calc. Press. Drop       Pa        20.14 
Inlet Nozzle Size    m           0.03   
Press. Drop/In Nozzle   Pa         0.76 
Outlet Nozzle Size   m           0.03   
Press. Drop/Out Nozzle  Pa         0.26 
                                       
Mean Temperature        C         3.33 
Rho V2 IN   kg/m-sec2    0.69   
Press. Drop (Dirty)     Pa        34.24 
 
Tubeside Data: 
Film Coef.   W/m2-K      854.14   
Reynold's No.                        0 
Allow Press. Drop    Pa       20000.00   
Calc. Press. Drop       Pa       806145095.04 
Inlet Nozzle Size    m           0.13   
Press. Drop/In Nozzle   Pa       1640079.65 
Outlet Nozzle Size   m           0.13   
Press. Drop/Out Nozzle  Pa       1638463.59 
Interm. Nozzle Size  m           0.00   
Mean Temperature        C        -17.99 
Velocity             m/sec       0.25 
 
Clearance Data: 
Baffle             m           0.0063   
Outer Tube Limit     m           0.1250 
Tube Hole          m           0.0008   
Outer Tube Clear.    m           0.0150 
Bundle Top Space   m           0.0000   
Pass Part Clear.     m           0.0000 
Bundle Btm Space   m           0.0000 
 
Baffle Parameters: 
Number of Baffles                    1 
Baffle Type                        Single Segmental  
Inlet Space               m           0.050    
Center Space              m          0.050    
Outlet Space              m           0.050    
Baffle Cut                %     15.000   
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Baffle Overlap            m         0.038    
Baffle Cut Direction                     Horizontal  
Baffle Cut Basis                Diameter 
Number of Int. Baffles              0 
Baffle Thickness          m           0.003    
 
Shell: 
Shell O.D.        m         0.14     
Orientation                        H 
Shell I.D.        m           0.14     
Shell in Series                    1 
Bonnet I.D.       m           0.14     
Shell in Parallel                  1 
Type                             AEL     
Max. Heat Flux  Btu/ft2-hr 0.00 
Imping. Plate       Impingement Plate     
Sealing Strip                      5 
Tubes: 
Number                            43     
Tube Type                       Bare 
Length            m       0.10     
Free Int. Fl Area    m2          0.00 
Tube O.D.         m             0.012     
Fin Efficiency                 0.000 
Tube I.D.         m             0.010     
Tube Pattern                   TRI30 
Tube Wall Thk.    m             0.001     
Tube Pitch           m          0.018 
No. Tube Pass                      1 
 
 
Resistances: 
Shellside Film            m2-K/W       0.02067 
Shellside Fouling       m2-K/W        0.00018 
Tube Wall                 m2-K/W       0.00011 
Tubeside Fouling          m2-K/W        0.00018 
Tubeside Film          m2-K/W         0.00140 
Reference Factor (Total outside area/inside area ba sed on tube ID)    
1.200 
 
 
Stream data 
 
Stream No.       5         10         9       14 
Stream Name      solanka in  Solanka out Vzduš.in   Vzduš.out 
Temp  C           -18.0000*     -17.9774      6.745 8*      -0.4901* 
Pres  Pa  300000.0000*  150000.0000    100671.4877  100651.05  
Enth  MJ/h          -46236.     -46236.        -1.7 847      -1.8899  
Vapor mole fraction 0.00000     0.00000       1.000 0       0.95547  
Total kmol/h        65.1401      65.1401      0.061 6       0.0616  
Total kg/h         7229.6409   7229.6409    1.9666       1.9666  
Total std L m3/h    3.0000        3.0000       0.00 24       0.0024  
Total std V m3/h    1460.03     1460.03       1.38         1.38  
Flowrates in kmol/h 
Acetone             0.0000       0.0000         0.0 080       0.0080  
Nitrogen            0.0000      0.0000         0.05 35       0.0535  
Water               0.0000       0.0000         0.0 000       0.0000  
Air                0.0000      0.0000         0.000 0       0.0000  
Ethylene Glycol     0.0000     0.0000         0.000 0       0.0000  
Calcium Chloride    65.1401    65.1401      0.0000       0.0000  
Oxygen              0.0000      0.0000         0.00 00       0.0000  
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Příloha 12  
Parametry získané návrhem 1.výměníku (Varianta 2 výměníky) 
 
TABULATED ANALYSIS 
                            ------------------ 
Overall Data: 
Area Total           m2          2.39   
% Excess                         -0.00 
Area Required        m2          2.18   
U Calc.     W/m2-K        235.30 
Area Effective       m2          2.18   
U Service   W/m2-K       235.30 
Area Per Shell       m2          2.18   
Heat Duty   MJ/h          6.20E+001 
Weight LMTD C   33.64   LMTD CORR Factor  1.0000   CORR LMTD C   33.64 
 
Shellside Data: 
Avg. SS Vel.  m/sec      0.33 
Film Coef.   W/m2-K       1261.00   
Reynold's No.                     1193 
Allow Press. Drop    Pa       5000.00   
Calc. Press. Drop       Pa       3132.34 
Inlet Nozzle Size    m           0.04   
Press. Drop/In Nozzle   Pa       542.80 
Outlet Nozzle Size   m           0.03   
Press. Drop/Out Nozzle  Pa        39.36 
                                       
Mean Temperature        C        58.00 
Rho V2 IN   kg/m-sec2    474.09   
Press. Drop (Dirty)     Pa       5324.97 
 
Tubeside Data: 
Film Coef.   W/m2-K   1389.33   
Reynold's No.                     2933 
Allow Press. Drop    Pa       5000.00   
Calc. Press. Drop       Pa       604.71 
Inlet Nozzle Size    m           0.06   
Press. Drop/In Nozzle   Pa       112.22 
Outlet Nozzle Size   m           0.04   
Press. Drop/Out Nozzle  Pa       328.42 
Interm. Nozzle Size  m           0.00   
Mean Temperature        C         21.23 
Velocity             m/sec       0.30 
 
Clearance Data: 
Baffle             m           0.0032   
Outer Tube Limit     m           0.1610 
Tube Hole          m           0.0008   
Outer Tube Clear.    m           0.0090 
Bundle Top Space   m           0.0000   
Pass Part Clear.     m           0.0000 
Bundle Btm Space  m           0.0000 
 
Baffle Parameters: 
Number of Baffles                        1 
Baffle Type                        Single Segmental  
Inlet Space               m        0.402    
Center Space              m          0.402    
Outlet Space              m            0.402    
Baffle Cut                %             15.000   
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Baffle Overlap            m         0.024    
Baffle Cut Direction                     Horizontal  
Baffle Cut Basis                         Diameter 
Number of Int. Baffles                   5 
Baffle Thickness          m            0.002    
 
Shell: 
Shell O.D.        m             0.17     
Orientation                        H 
Shell I.D.        m             0.17     
Shell in Series                    1 
Bonnet I.D.       m             0.17     
Shell in Parallel                  1 
Type                             AEL     
Max. Heat Flux  Btu/ft2-hr   0.00 
Imping. Plate       Impingement Plate     
Sealing Strip                      5 
 
Tubes: 
Number                            72     
Tube Type                       Bare 
Length            m             0.88     
Free Int. Fl Area    m2          0.00 
Tube O.D.         m             0.012     
Fin Efficiency                 0.000 
Tube I.D.         m             0.010     
Tube Pattern                   TRI30 
Tube Wall Thk.    m             0.001     
Tube Pitch           m          0.018 
No. Tube Pass                 1 
 
Resistances: 
Shellside Film             m2-K/W     0.00095 
Shellside Fouling           m2-K/W     0.00018 
Tube Wall               m2-K/W      0.00011 
Tubeside Fouling           m2-K/W      0.00018 
Tubeside Film              m2-K/W     0.00086 
Reference Factor (Total outside area/inside area ba sed on tube ID)    
1.200 

 
Stream data 

 
Stream No.         3              4             1             2 
Stream Name      chlad voda   vyst voda  Vzduš.in  Vzduš.out 
Temp  C           20.0000*    22.4677*      120.000 0*   40.4619* 
Pres  Pa          101300.0000*  100695.2839    1013 00.0*   98167.6383  
Enth  MJ/h          -95278.       -95216.        -3 60.18     -422.19  
Vapor mole fraction 0.00000       0.00000      1.00 00     0.072573  
Total kmol/h       333.0558      333.0558      1.77 53    1.7753  
Total kg/h        6000.0000     6000.0000     101.5 000    101.5000  
Total std L m3/h    6.0010        6.0010         0. 1271     0.1271  
Total std V m3/h   7465.00       7465.00       39.7 9      39.79  
Flowrates in kmol/h 
Acetone            0.0000        0.0000         1.7 218      1.7218  
Nitrogen            0.0000        0.0000         0. 0535     0.0535  
Water             333.0558      333.0558    0.0000      0.0000  
Air                0.0000        0.0000         0.0 000      0.0000  
Ethylene Glycol     0.0000        0.0000         0. 0000     0.0000  
Calcium Chloride   0.0000        0.0000         0.0 000      0.0000  
Oxygen              0.0000        0.0000         0. 0000      0.0000  
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Příloha 13  
Parametry získané návrhem 2.výměníku (Varianta 2 výměníky) 
 
 
TABULATED ANALYSIS 
                            
Overall Data: 
Area Total           m2          0.25   
% Excess                          0.00 
Area Required        m2          0.11   
U Calc.     W/m2-K       149.53 
Area Effective       m2          0.11   
U Service   W/m2-K    149.53 
Area Per Shell       m2          0.11   
Heat Duty   MJ/h        2.57E+000 
Weight LMTD C   41.96   LMTD CORR Factor  1.0000   CORR LMTD C   41.96 
 
Shellside Data: 
Avg. SS Vel.  m/sec         0.62 
Film Coef.   W/m2-K       236.99   
Reynold's No.                     1209 
Allow Press. Drop    Pa       20000.00   
Calc. Press. Drop       Pa       516.46 
Inlet Nozzle Size    m           0.03   
Press. Drop/In Nozzle   Pa         5.32 
Outlet Nozzle Size   m           0.03   
Press. Drop/Out Nozzle  Pa         1.44 
                                       
Mean Temperature        C        27.70 
Rho V2 IN  kg/m-sec2            4.93   
Press. Drop (Dirty)     Pa       877.98 
 
Tubeside Data: 
Film Coef.   W/m2-K       840.76   
Reynold's No.                        0 
Allow Press. Drop    Pa       20000.00   
Calc. Press. Drop       Pa       1144673167.94 
Inlet Nozzle Size    m           0.10   
Press. Drop/In Nozzle   Pa       3230754.20 
Outlet Nozzle Size   m           0.10   
Press. Drop/Out Nozzle  Pa       3058654.14 
Interm. Nozzle Size  m           0.00   
Mean Temperature        C        -17.72 
Velocity             m/sec    0.24 
 
Clearance Data: 
Baffle             m           0.0063   
Outer Tube Limit     m           0.1050 
Tube Hole          m           0.0008   
Outer Tube Clear.    m           0.0150 
Bundle Top Space   m           0.0000   
Pass Part Clear.     m           0.0000 
Bundle Btm Space   m           0.0000 
 
Baffle Parameters: 
Number of Baffles                      1 
Baffle Type                        Single Segmental  
Inlet Space               m        0.051    
Center Space              m         0.051    
Outlet Space              m         0.051    
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Baffle Cut                percent   15.000   
Baffle Overlap            m         0.038    
Baffle Cut Direction                     Horizontal  
Baffle Cut Basis                          Diameter 
Number of Int. Baffles                 0 
Baffle Thickness          m           0.003    
 
Shell: 
Shell O.D.        m          0.12     
Orientation                       H 
Shell I.D.        m           0.12    
Shell in Series                    1 
Bonnet I.D.       m           0.12     
Shell in Parallel                  1 
Type                             AEL     
Max. Heat Flux  Btu/ft2-hr  0.00 
Imping. Plate       Impingement Plate     
Sealing Strip                      5 
 
Tubes: 
Number                            44     
Tube Type                       Bare 
Length            m         0.15     
Free Int. Fl Area    m2          0.00 
Tube O.D.         m             0.012     
Fin Efficiency                  0.000 
Tube I.D.         m             0.010     
Tube Pattern                   TRI30 
Tube Wall Thk.    m             0.001     
Tube Pitch           m          0.015 
No. Tube Pass                      1 
 
Resistances: 
Shellside Film            m2-K/W      0.00506 
Shellside Fouling          m2-K/W      0.00018 
Tube Wall                  m2-K/W       0.00011 
Tubeside Fouling           m2-K/W        0.00018 
Tubeside Film               m2-K/W        0.00143 
Reference Factor (Total outside area/inside area ba sed on tube ID)    
1.200 

 
Stream data 

 
Stream No.       5         10        6       14 
Stream Name    solanka in  Solanka out   vzduš.in v zduš.out 
Temp  C           -18.0000*   -17.4425     40.4619*     -0.0628* 
Pres  Pa            300000.00*   150000.00     9816 7.6383* 97648.6389  
Enth  MJ/h          -46236.      -46233.      -16.2 37     -18.806  
Vapor mole fraction 0.00000      0.00000        1.0 000      0.45909  
Total kmol/h        65.1401     65.1401        0.12 88     0.1288  
Total kg/h      7229.6409   7229.6409     5.8734    5.8734  
Total std L m3/h   3.0000      3.0000         0.007 3      0.0073  
Total std V m3/h    1460.03    1460.03       2.89        2.89  
Flowrates in kmol/h 
Acetone            0.0000       0.0000         0.07 53     0.0753  
Nitrogen          0.0000      0.0000         0.0535       0.0535  
Water               0.0000      0.0000         0.00 00      0.0000  
Air               0.0000      0.0000         0.0000      0.0000  
Ethylene Glycol    0.0000      0.0000         0.000 0    0.0000  
Calcium Chloride   65.1401     65.1401        0.000 0   0.0000  
Oxygen            0.0000      0.0000         0.0000      0.0000  


