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Abstract: Main goal of this project was construction of small autonomous distillation column.
It should serve as an example of potential uses of electrotechnics for general public. The column will
have compact design based on Arduino board. It will contain everything necessary for its function,
and will be operable even by layman. Part of the project is also closed cooling system based on Peltier
modules.
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1 ÚVOD

Nápadov ako prilákat’ mladých l’udí k technike bolo už mnoho. Pre prezentačné účely je vytváraná
malá stolná destilačná kolona plne riadená mikrokontrolérom. Pre jednoduché predstavenie a priblí-
ženie problematiky je postavená na platforme Arduino, s ktorou je možné sa bežne stretnút’ už v rámci
výuky nielen na stredných, ale aj základných školách.

Bolo vytvorené prototypové zapojenie pre overenie teoretických poznatkov riadenia procesu desti-
lácie. Vrámci tohto zapojenia je sledovaná teplota pár destilácie a prietok vzniknutého kondenzátu,
na základe ktorých je aktívne riadený elektrický varič pre udržanie ideálnych parametrov destilácie.

Pre úplnú samostatnost’ zariadenia je testovaný návrh chladiacej jednotky pomocou peltierových člán-
kov. Takto bude zabezpečená funkčnost’ aj v prípade nedostupnosti vodovodu. Ide o prietokový chla-
dič výstupnej vody z chladiča, v ktorom kondenzujú pary.

2 NÁVRH KONŠTRUKCIE

K potrebám prezentácií bola zvolená malá nerezová destilačná kolona o objeme 10 l. Jej výhodou
je integrovaný chladič na klobúku kotla. Takto je zabezpečená kompaktnost’ riešenia a jej bezproblé-
mové zostavenie.

Ovládanie prototypu je realizované štyrmi tlačidlami s výstupom na alfanumerickom displeji. Na ňom
je možné zvolit’ niektorý z predpripravených programov destilácie. Kedy pre vodu, víno a prvý desti-
lát je potrebné udržiavat’ rôzne hodnoty teplôt a prietokov. Zobrazovaný aktuálny priebeh destilácie
a aktuálne hodnoty sú následne zobrazované na displeji. Vo finálnom návrhu budú tlačidlá nahra-
dené rotačným enkodrom a pridané bude aj Wi-Fi rozhranie pre možnost’ jednoduchšieho nastavenia
pomocou webového rozhrania a výpis parametrov v prehliadači.

Ako ohrev bol zvolený liatinový elektrický varič. Vd’aka vel’kej teplotnej kapacite styčnej plochy
variču mohla byt’ jeho regulácia riešená pomocou SSR (Solid State Relay) spínaním napájacieho
napätia. Teplota pár, ktorá indikuje v akej fáze sa proces destilácie nachádza je snímaná teplotným
senzorom pripojeným sériovou jednolinkovou zbernicou, na ktorú môžu byt’ doplnené d’alšie teplotné
senzory. Teplotu pár je potrebné snímat’ v najvyššom bode vedenia pred vstupom do chladiču pre zís-
kanie čo najpresnejších hodnôt. V konštrukcií destilačnej kolony bol nahradený pôvodný analógový
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teplomer spomínaným teplotným senzorom v trubičkovom prevedení a upevnený v závite redukčnou
maticou.
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Obrázek 1: Bloková schéma zapojenia.

Prietok vytekajúceho kondenzátu je pre jeho malé hodnoty meraný nepriamo. Konkrétne vážením
zbernej nádoby. Kedy zmena váhy v čase reprezentuje výsledný tok kondenzátu. Samotná váha je tvo-
rená tenzometrom a ADC (Analógovo-Digitálnym Prevodníkom). Pre správne upevnenie a zabez-
pečenie spol’ahlivej funkcie tenzometra bol vytvorený a vytlačený 3D model stojana s podložkou
pre umiestnenie zbernej nádoby.

Obrázok 1 znázorňuje blokovú schému zapojenia destilačnej kolony s jej hlavnými funkčnými prv-
kami. Ďalej na obrázku 2 je možné si prehliadnut’ funkčné prototypové zapojenie konštrukcie s jed-
notlivými prvkami zostrojenými v domácich podmienkach.

Obrázek 2: Prototyp destilačnej kolony.
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3 REGULÁCIA DESTILÁCIE

Po zhotovení prototypového zapojenia riadenia na základe požiadavkov destilácie bolo potrebné oži-
vit’ celý návrh. Testovací firmware spracúva a vyhodnocuje aktuálne vstupy senzorov. Najmä hodnoty
získané z ADC tenzometru snímajúceho hmotnost’, ktoré vyžadujú značné priemerovanie. Následne
je potrebné prepočet váhy na prietok vhodne spriemerovat’ v čase a vylúčit’ úseky, kedy je zberná
nádoba vyprázdňovaná. Kalibračné údaje váhy sú uložené v pamäti mikrokontroléru a nie je tak po-
trebná kalibrácia po každom spustení, ale je možné ju vyvolat’ v menu na displeji.

Z takto získaných parametrov je následne vypočítavaný potrebný výkon variča, ktorým sa snaží regu-
látor dosiahnut’ predom nastavený prietok. Vyparovanie obsahu kotla a následná kondenzácia je totiž
závislá na privádzanej energii do systému varičom. [1]
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Obrázek 3: Priebeh destilácie vína.

Na grafe znázornenom v obrázku 3 je možné si prehliadnut’ praktickú funkciu regulácie. Postupne
narastajúcu teplotu má za následok odparovanie alkoholu, ktorý má nižší bod varu ako voda. Teplota
pár potom leží medzi týmito dvoma hodnotami v závislosti na koncentrácií zmesi vody a alkoholu.
Nastavenie prietoku sa počas celého procesu destilácie nemenilo. Je tak možné vidiet’ prácu regu-
látoru, ktorý drží prietok v nastavených medziach. Zákmity vzniknuté medzi minútami 40 a 80 boli
následne odladené zlepšením hodnôt regulátoru počas d’alších pokusov. Doposial’ pokusov však stále
nebolo dostatočné množstvo pre časovú náročnost’ týchto meraní a úkonov s ním spojených.

4 TEST VÝKONNOSTI CHLADENIA

Pre možnost’ fungovania destilačnej kolony aj v podmienkach mimo vodovodu je potrebné navrhnút’
a zrealizovat’ chladiacu jednotku. Tá má za účel chladit’ vytekajúcu vodu z chladiča pár, kde dosa-
huje jej výstup až 60 °C. Vstupujúcu vodu je potrebné chladit’ na úroveň 10-15 °C. To je vo väčšine
prípadov pod úrovňou okolitého vzduchu. Takže mimo bežné chladenie je potrebné dodatočne znížit’
teplotu pretekajúcej vody. To je možné dosiahnut’ peltierovými článkami.

V grafe na obrázku 4 je porovnanie účinnosti rôznych kombinácií článkov pri rôznych napájacích na-
pätiach. Udávaná spotreba je odčítaná z grafu v datesheete [2], pričom reálny prúd pri danom napätí
je pri chladnom článku zhruba o 0,5-1 A nižší. Graf znázorňuje priebeh teploty vody v objeme 2 l,
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kedy bola cirkulovaná jedným, alebo dvoma vodnými blokmi osadených dvojicou peltierových člán-
kov.

Reálne to znamená, že pri obmedzenom prietoku vody v systéme spôsobí schladenie o cca 4,5 °C
v prípade 4 článkov s napájacím napätím 7 V a zhruba o 8 °C pri napájaní 12 V, medzi vstupom a vý-
stupom vodných blokov. Rozdiel v spotrebe energie je však natol’ko vel’ký, že vyšší výkon nevyváži
ich zníženú efektivitu. Pre finálne riešenie bude zvolené chladenie s ôsmimi článkami prevádzkova-
nými pri napätí cca 8 V a napájané regulovatel’ným zdrojom konštantného prúdu.
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Obrázek 4: Meranie účinnosti chladenia.

5 ZÁVER

V článku bola popísaná konštrukcia malej destilačnej kolony spolu s predstavením fungovania jej re-
gulácie. Pre fungovanie iba s napájaním pomocou elektrickej energie bolo vzhl’adom na požadované
malé rozmery zvolené vodné chladenie pár peltierovými článkami, ktorého funkčnost’ a efektivita
bola overená. Rovnako bude doplnené ovládanie pomocou webového rozhrania. V ňom bude umož-
nená úprava jednotlivých programov destilácie a vytváranie vlastných. Nasledujúcimi krokmi kon-
štrukcie bude vytvorenie finálneho zapojenia a jeho osadenie do navrhnutých krabičiek pre jednodu-
ché zostavenie a transport zariadenia.
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