
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    



 

 



 

                                                                                                

                      

                                  

                         

                                    

                                  

                                     

                      

                                                                                    

                                                                     

                                     

                                           

                                                                                                 

                                                                                                     

                                                                                                 

                                                                                             

                    

                     

                                                                                            

     

                                                        

                                                                  

                             

                                                                                  

                                                                     

                                                                                         

                                                                



 

                                                                                                

                                                                                     

           

     

                                        

              

                                   

             



 

 

Abstrakt 

Cílem práce je pomocí technické a technologické analýzy současného stavu produkce 

odpadního tepla v předmětném procesu rektifikace sestavit model energetické 

a materiálové bilance aparátu. S pomocí těchto výsledků následně vyhodnotit energetický 

potenciál jednotlivých proudů a navrhnout technologii optimálních energetických úspor 

s využitím odpadního tepla. Důraz je přitom kladen na sestavení modelů předmětného 

procesu a jednotlivých navržených variant úspor. Výstupem práce je také zhodnocení 

potenciálu navržených úspor na základě výsledků výpočtu.  

 

Klíčová slova 

Rektifikace, odpadní teplo, energetická bilance, tepelné čerpadlo 

 

Abstract 

The purpose of the thesis is to draw up a model of the energy and material balance using 

technical and technological analysis of the current state of production of waste heat in the 

process of distillation. Using these results, subsequently evaluate the energy potential 

of individual streams and propose optimal energy savings using waste heat. Emphasis 

is placed on the modelling of the process and the various proposed savings options. 

The result is also an evaluation of the potential of the proposed savings based on the 

results of the calculation. 
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1 ÚVOD 

Destilace a s ní spojená rektifikace je nejdůležitější a nejvíce rozšířená termodynamická 

dělící metoda užívaná v chemickém průmyslu. Po zvážení mnoha známých benefitů lze 

předpokládat, že destilace jako dělící metoda bude i v následující dekádě nadále 

představovat nejlepší volbu s více než čtyřiceti tisíci kolonami v provozu po celém 

světě.[19] Nicméně i přes flexibilitu a velmi širokou oblast použití je nepopiratelnou 

nevýhodou značná spotřeba energie, neboť u velkých petrochemických závodů může 

provozování rektifikační kolony představovat více než 50 % všech provozních nákladů. 

[13] Z tohoto důvodu se obrovské úsilí mnoha odborníků zaměřuje na zvýšení 

energetické účinnosti destilace.  

Moderní společnost v posledních letech čelí energetické revoluci. Stále častěji zaznívá, 

i z míst nejvyšších, hlas volající po regulacích a řešení tak ekologických problémů nyní 

již prokazatelně spojených s lidským přičiněním. Proto je třeba správně vytipovat 

potenciální slabé stránky procesů a využít všechny příležitosti k naplnění potřeb stále 

rostoucí populace. Jelikož je chemický průmysl nejvíce energeticky náročný sektor [19], 

nastupující generace chemických inženýrů se bude stále častěji setkávat s úkolem 

dosažení udržitelné budoucnosti. 

Jak již bylo zmíněno, z důvodu přibližování se limitům fosilních paliv, energetické 

nezávislosti a environmentálním problémům způsobeným skleníkovým efektem, je zde 

stále rostoucí zájem o výzkum v oblasti tepelné integrace chemických procesů, díky níž 

lze dosáhnout nižších celkových nákladů z důvodu snížení nákladů provozních a zvýšení 

účinnosti.  

Nejčastějším způsobem tepelné integrace, který prakticky veškeré dnes vyráběné 

rektifikační aparáty obsahují, je využití tepla akumulovaného v proudu destilačního 

zbytku odváděného ze spodní části kolony k předehřevu nástřiku do kolony. Vzhledem 

k tomu, že nejvyšší teplota média se nachází právě ve spodní části kolony, využitím 

tohoto proudu je veškeré nutné dodané teplo předáno a nástřik není nutné nijak dále 

předehřívat. 

Veškeré množství tepelné energie dodané do aparátu pomocí vařáku musí být určitým 

způsobem odvedeno. Největší část tohoto tepla bývá mařena při kondenzaci destilátu 

odváděného z vrchní části kolony. I když je tohoto tepla opravdu velké množství (blízké 

množství tepla přivedeného do vařáku) velmi dlouho nebyla z důvodu nízkého potenciálu 

tohoto tepla známá technologie, jak toto teplo využít v procesu samotném. Teplo bylo 

možné využít pouze pro předehřevy jiných proudů. To se změnilo v polovině 20. století 

spolu s velkým boomem tepelných čerpadel. Již koncem 20. století se poté tepelná 

čerpadla kompresní technologie v procesu rektifikace využívala převážně k dodávání 

vysoko potenciální energie do vařáků sloužících k odpaření suroviny ve spodní části 

kolony. [14] 

Ačkoliv výzkum a vývoj prováděný univerzitami a průmyslovými společnostmi je 

v této skutečně zajímavé oblasti na velmi rychlém vzestupu, je stále opravdu málo 

vědeckých publikací zaměřených na toto důležité téma destilační technologie – největšího 

konzumenta energie v chemickém průmyslu. 
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Tato diplomová práce poskytuje čtenáři široký a relativně hluboký náhled do postupu 

analýzy rekrifikačního aparátu, jeho modelace a následného sestavení energetické 

a materiálová bilance. Tento rozbor následně umožní zhodnocení energetického 

potenciálu jednotlivých proudů a navržení nejvýhodnějšího způsobu úspor energie 

ve formě využití odpadního tepla. 

Čtenáři je také díky teoretickému úvodu práce umožněno pochopit pozadí skrývající 

se za dělením prvků, stejně jako základní principy rektifikačních aparátů. Jedna z kapitol 

také shrnuje současné trendy energetických úspor těchto aparátu a to ve formě využití 

odpadního tepla. 

Praktická část diplomové práce je aplikovaná na reálný rektifikační aparát o dvou 

kolonách, která slouží k čištění a regeneraci směsi isopropanol – voda. Výstup práce by 

měl být užitečným podkladem pro hlubší analýzu a projekt pro využití odpadního tepla. 
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2 REKTIFIKACE 
Proces, při němž ve svislém věžovém aparátu proudí pára směrem vzhůru a kapalina 

opačným směrem, se nazývá rektifikace. Jedná se o kontinuální, protiproudou, multi 

úrovňovou separaci prvků s velmi vysokou účinností.  

Její koncept spočívá v odlišnosti složení kapalné a k ní rovnovážné parní směsi. 

Složka, která má hodnotu rovnovážného poměru větší než jiná složka, je složka těkavější. 

Těkavější složka má při konstantním tlaku nižší teplotu varu. 

Při destilaci je do kapaliny přiváděna energie pro udržení teploty bodu varu. Vznikající 

pára je odebírána, kondenzuje a výsledný kondenzát se nazývá destilát. Zůstávající 

kapalina se nazývá destilační zbytek. Destilací se tedy surovina (nazývána také nástřik) 

rozdělí na destilát obsahující větší podíl těkavější složky a destilační zbytek, obsahující 

větší podíl méně těkavé složky. 

Z praktického hlediska slouží rektifikace k rozdestilování směsi látek, jejichž teploty 

varu se příliš neliší na tak čisté složky, jak je třeba. Jednoduchou destilaci by bylo nutno 

v takovém případě několikrát opakovat, neboť výsledná směs se v takovém případě liší 

pouze nepatrně. S rostoucí čistotou produktů ovšem roste také spotřeba energie. Z důvodu 

vysoké energetické náročnosti je tudíž prostá destilace neefektivní, a proto byla vyvinuta 

metoda rektifikace. 

2.1 Koncepce dělení prvků destilací 
Pro úplné pochopení dané problematiky je třeba definovat některé základní pojmy. 

K tomu poslouží následující podkapitoly. 

2.1.1 Fázové rovnováhy ideálního dvousložkového systému 

Fázové rovnováhy kapalné a parní fáze dvousložkového systému jsou nejčastěji 

zobrazovány pomocí T-xy (izobarického; t = f(x)) diagramu, nebo xy (izobaricky-

izotermického; y = f(x)) diagramu. 

kde  x molární zlomek dané složky v kapalné fázi [-], 

 y molární zlomek dané složky v parní fázi [-]. 

Obr. 2.1 zobrazuje T-xy diagram směsi dvou fiktivních látek za konstantního tlaku, 

kde složka 2 je složkou více těkavou. Bod varu této látky je v bodě, ve kterém je molární 

zlomek druhé složky roven jedné. Bod varu méně těkavé složky (složky 1) je v bodě, kde 

je molární zlomek této složky roven 1. 

V diagramu na Obr. 2.1 jsou popsány křivky, na kterých leží body varu a rosné body 

pro jednotlivá složení směsi. Zmiňme, že bod varu je teplota, při které sytá kapalná směs 

začíná vařit, zatímco rosný bod je teplota, při které sytá pára začíná kondenzovat.   

Oblast pod křivkou bodu varu popisuje rovnovážné složení kapaliny. Oblast nad 

křivkou rosných bodů popisuje rovnovážné složení přehřáté páry. Mezi těmito křivkami 

se nachází směs kapaliny a páry. 
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Obr. 2.1 Diagram T-xy směsi dvou látek za konstantního tlaku [2] 

Je třeba vzít v potaz, že pokud zahříváme podchlazenou kapalinu, zůstává její složení 

konstantní až do okamžiku, kdy kapalina dosáhne bodu varu (bod A – přibližně 45 % 

směsi tvoří těkavější látka 2). Páry vyprodukované během vypařování mají rovnovážné 

složení v bodě C (přibližně 75 % směsi tvoří těkavější látka 2) a jsou tak přibližně o 65 % 

bohatší o těkavější složku než počáteční kapalina. Tento rozdíl ve složení kapalné a parní 

fáze je podstatou destilace. 

2.1.2 Destilace 
Pro správné pochopení principu rektifikace je věcné osvojit si nejdříve znalosti dělení 

směsi ustálenou jednostupňovou destilací. Praktický význam rovnovážné destilace však 

není velký.  

Schéma zařízení, spolu s popisem proudů, sloužící k jednostupňové destilace lze vidět 

na Obr. 2.2. 

kde  n molární tok dané látky [mol/s], 

 h entalpie dané látky [J/mol], 

 Q teplo dodané nástřiku [kJ]. 

Význam spodních indexů: 

 F nástřik, 

 V  destilát, 

 L destilační zbytek. 

 Zařízení 1 (tepelný výměník) slouží k ohřátí nástřiku na požadované vlastnosti, tzn. 

vyšší než bod varu při daném tlaku. Poté prochází expanzním ventilem, kde při 

izoentalpické expanzi dochází k částečnému odpaření nástřiku. Částečně odpařená směs 

je odseparována v zařízení číslo 2 (např. cyklónový separátor), které odvede destilát do 

kondenzátoru.  
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Obr. 2.2 Schéma ustálené jednostupňové destilace 

Z bilance proudů patrné z rovnice (2.1) platí pro látkové množství složky k při ustálené 

destilaci: 

 �̇�𝐹 = �̇�𝑉 + �̇�𝐿 (2.1) 

 �̇�𝐹𝑥𝑘𝐹 = �̇�𝑉𝑥𝑉 + �̇�𝐿𝑥𝐿 (2.2) 

Bilance entalpie při ustáleném stavu je patrná z rovnice (2.3). 

 �̇�𝐹ℎ𝐹 + 𝑄 = �̇�𝑉ℎ𝑉 + �̇�𝐿ℎ𝐿 (2.3) 

kde  Q tepelný příkon zařízení [kW]. 

2.2 Princip rektifikace 
Samotné dělení při rektifikaci probíhá v patrové, nebo výplňové koloně, do které 

je kontinuálně přiváděn proud suroviny nazývaný nástřik. Ten může být přiváděn 

ve formě kapaliny, směsi kapaliny a páry anebo páry samotné. Patro, na které je přiváděn 

nástřik se nazývá nástřikové patro. Část kolony nad nástřikovým patrem se nazývá 

obohacovací, nástřikové patro spolu se spodní částí kolony se nazývá ochuzovací.  

Energie je do zařízení kromě nástřiku dodávána především vařákem, který je připojen 

ke spodní části kolony. Do vařáku vstupuje kapalina, která je částečně odpařena a vrácena 

zpět do kolony. Kapalný zbytek s nízkým obsahem těkavé složky je poté odváděn 

z aparátu pryč. 

K hlavě kolony je připojen kondenzátor, který zkapalňuje páry s vysokým obsahem 

těkavých složek. Vzniklý kondenzát odchází do nádrže, kde se rozděluje na dva proudy. 

Jeden se navrací do kolony jako zpětný tok, který slouží k navýšení koncentračního spádu 

a druhý je odváděn jako produkt. 

  



20 

 

2.2.1 Energetické a materiálové bilance aparátu a jeho zařízení 

Se znalostí principu rektifikační kolony zakresleného ve schématu na Obr. 2.3 jsme 

schopni sestavit materiálové a energetické bilance zařízení.  

 

Obr. 2.3 Schéma principu rektifikace 

Pro celkovou molární bilanci aparátu platí: 

 �̇� = �̇� + �̇� 
(2.4) 

kde  �̇� molární tok nástřiku [mol/h], 

 �̇� molární tok destilátu [mol/h], 

 �̇� molární tok destilačního zbytku [mol/h]. 

Molární bilance jedné složky: 

 𝑧𝐹·�̇� = 𝑥𝐷·�̇� + 𝑥𝐵·�̇� 
(2.5) 

Z celkové molární bilance a bilance složky lze nyní vyjádřit molární tok destilátu 

a destilačního zbytku. Pro proud destilátu platí: 

 �̇� =
𝑧𝐹 − 𝑥𝐵

𝑥𝐷 − 𝑥𝐵
·�̇� (2.6) 

Pro proud destilačního zbytku poté platí: 

 �̇� = �̇� − �̇� =
𝑥𝐷 − 𝑧𝐹

𝑥𝐷 − 𝑥𝐵
·�̇� (2.7) 

Celková energetická bilance aparátu: 

 
𝑄�̇� + ℎ𝐹 ·�̇� = 𝑄�̇� + ℎ𝐷·�̇� + ℎ𝐵·�̇̇� 

(2.8) 

kde  𝑄�̇� teplo přivedené vařákem [kWh], 

 ℎ𝐹 entalpie nástřiku [kJ/mol], 

 𝑄�̇� teplo odvedené kondenzátorem [kWh], 

 ℎ𝐷 entalpie destilátu [kJ/mol], 

 ℎ𝐵 entalpie destilačního zbytku [kJ/mol]. 
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 Nutno zdůraznit, že pro tuto celkovou energetickou bilanci uvažujeme, že aparát 

je dokonale izolován a ztráty jsou tedy rovné nule. To se však v reálných případech 

neděje a je tak k pravé straně rovnice nutno připočíst člen, který ztráty do okolí zohlední. 

Tepelné ztráty pro izolované aparáty ve venkovních prostorech běžně nepřekročí 5 % 

z celkového výkonu aparátu. 

Pro sestavení molární a energetické bilance kondenzátoru připojeného k hlavě kolony 

lze využít následujícího schématu zobrazeného na Obr. 2.4. 

 

Obr. 2.4 Schéma hlavy kolony s popisem proudů 

Molární bilance části aparátu na schématu: 

 �̇� = 𝐿�̇� + �̇� = (𝑟 + 1) ·�̇� 
(2.9) 

kde  𝐿�̇� molární tok plně kapalného refluxu [mol/h], 

 �̇� molární tok par z hlavy kolony [mol/h] 

 r refluxní poměr [-]. 

 

Refluxní poměr vyjadřuje poměr mezi plně zkondenzovaným proudem produktu 

vráceným zpět do kolony z důvodu zvýšení koncentračního spádu a proudem produktu 

odvedeným ze zařízení. Refluxní poměr lze vyjádřit vztahem: 

 
𝑟 =

𝐿�̇�

�̇�
 

(2.10) 

Energetickou bilanci horní části kolony s kondenzátorem lze vyjádřit vztahem: 

 ℎ𝑉·�̇� = 𝑄�̇� + ℎ𝐷·�̇� + ℎ𝑅·𝐿�̇� 
(2.11) 

kde  ℎ𝑅 entalpie refluxu [kJ/mol], 

 ℎ𝑉 entalpie par odváděných z hlavy kolony [kJ/mol]. 

Pokud má odváděný produkt z hlavy kolony stejné složení, teplotu a tlak jako kapalný 

reflux, potom platí: 

 ℎ𝐷 = ℎ𝑅 (2.12) 

 ℎ𝑉·�̇� = 𝑄�̇� + ℎ𝐷·(�̇� + 𝐿�̇�) = 𝑄�̇� + ℎ𝐷·�̇� 
(2.13) 
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Z této rovnice lze nyní vyjádřit výkon totálního kondenzátoru: 

 𝑄�̇� = (ℎ𝑉 − ℎ𝐷)·�̇� = (ℎ𝑉 − ℎ𝐷) + (r + 1)·�̇� 
(2.14) 

Pro vyjádření výkonu vařáku je třeba nejdříve vyjádřit energetickou bilanci celého 

zařízení včetně vařáku. K tomu nám může pomoci schéma zobrazené na Obr. 2.5 

 
Obr. 2.5 Schéma kolony s popisem proudů 

Pro toto schéma platí bilance: 

 𝑄�̇� + ℎ𝑓·�̇� + ℎ𝑅·𝐿�̇� = ℎ𝑉·�̇� + ℎ𝐵·�̇� (2.15) 

Nyní lze již snadno vyjádřit výkon vařáku a to jako: 

 𝑄�̇� = ℎ𝑉·�̇� + ℎ𝐵·�̇� − ℎ𝑓·�̇� − ℎ𝑅 ·𝐿�̇� (2.16) 

2.2.2 Materiálové toky vstupující do aparátu  

Nástřik 

Nástřik může být na nástřikové patro přiváděný za různých parametrů. Z tohoto 

důvodu je definován parametr q, který vyjadřuje relativní změnu toku kapaliny při 

průchodu nástřikovým patrem. 

Hodnota q charakterizuje, jaký vliv bude mít parametr nástřiku na toky fází uvnitř 

aparátu. Proměnnost toku fází je způsobena neustálým odpařováním a kondenzací uvnitř 

věže. Pro parametr q tedy platí: 

𝑞 =
�̇�′ − �̇�

�̇�
 

(2.17) 

kde  �̇�′ tok kapalné fáze z nástřik. patra do ochuzovací sekce [mol/h], 

 �̇� tok kapalné fáze z obohacovací sekce na nástřikové patro [mol/h]. 

Parametr q tedy souvisí s entalpiemi proudů. Rovnici (2.17) je tedy možno rozšířit na: 

[4] 

q =
ℎ𝑉−ℎ𝐹

ℎ𝑉−ℎ𝐿
=

ℎ´´−ℎ𝐹

ℎ´´−ℎ´
   (2.18) 
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kde  ℎ𝑉 entalpie parní fáze stoupající z paty kolony [J/mol], 

 ℎ𝐹  entalpie nástřiku do aparátu [J/mol], 

 ℎ𝐿 entalpie kapalné fáze klesající z hlavy kolony [J/mol], 

 ℎ´´ entalpie syté páry [J/mol], 

 ℎ´ entalpie syté kapaliny [J/mol]. 

 

Parametr q lze slovy vyjádřit jako poměr entalpie nutné k odpaření nástřiku 

ku latentnímu teplu fází. 

Nástřik je možné do kolony dodávat v pěti různých parametrech: 

1) Sytá kapalina   ℎ𝐹 = ℎ´  𝑞 = 1  �̇�′ = �̇� + �̇�          �̇� = �̇�′  

2) Sytá pára   ℎ𝐹 = ℎ´´  𝑞 = 0  �̇�′ = �̇�             �̇� = �̇�′ + �̇�  

3) Podchlazená kapalina  ℎ𝐹 < ℎ´  𝑞 > 1  �̇�′ > �̇� + �̇�        �̇� < �̇�′  

4) Přehřátá pára   ℎ𝐹 > ℎ´´  𝑞 < 0  �̇�′ < �̇�            �̇� > �̇�′ + �̇� 

5) Směs páry a kapaliny      ℎ´´ < ℎ𝐹 < ℎ´´     0 < 𝑞 < 1       �̇� < �̇�′ < �̇� + �̇�    �̇�′ < �̇� < �̇�′ + �̇� 

Parametr q lze využít k určení bodu, ve kterém se protnou pracovní přímky 

obohacovací a ochuzovací části. Pokud zakreslíme všechny varianty nástřiku do x-y 

diagramu, dostaneme diagram na Obr. 2.6 

 

Obr. 2.6 Vliv podmínek nástřiku na přímku q 

Zpětný tok (reflux) 

Ta část kapaliny, která je po kondenzaci v kondenzátoru na rozdíl od výsledného 

produktu navrácena do hlavy rektifikační věže, je nazývána refluxem, nebo také zpětným 

tokem. Množství refluxu navráceného do aparátu lze vyjádřit refluxním poměrem dle 

rovnice (2.10). 

Tato hodnota, která udává poměr kapalné fáze vrácené do věže a množství výsledného 

produktu, má zásadní vliv na činnost rektifikační kolony, a to zejména z důvodu zvýšení 

koncentračního gradientu ve vyšších patrech kolony. Platí, že čím menší je refluxní 

poměr zvolen, tím hůře se dosahuje rovnováhy a tím pádem přibývá i počet teoretických 

pater. Při efektivně nastaveném množství zpětného toku lze tedy dosáhnout zvýšení 

účinnosti celého aparátu. 
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Nejmenšího množství potřebných teoretických pater lze dosáhnout pouze v ideálním 

případě, kdy není z kolony odebírán žádný zkondenzovaný destilát. V takovém případě 

mluvíme o tzv. úplném refluxu. 

Proces rektifikace lze tedy provozovat mezi dvěma limitními podmínkami 

minimálního refluxního poměru a totálního refluxu s odpovídajícím počtem 

vyžadovaných teoretických rovnovážných pater, ať už počtem rovným nekončenu, 

či minimu.  

Zpětný tok navržený pro nový proces by měl být optimální, tedy ekonomicky 

nejvýhodnější. Z čehož vyplývá, že celkové náklady, což je součet investičních 

(pořizovací cena) a provozních nákladů musí být co nejnižší. Refluxní poměr ovlivňuje, 

jak počet pater, tedy investiční náklady, tak energetické požadavky, tedy provozní 

náklady. 

 

Obr. 2.7 Optimální refluxní poměr ve vztahu k celkovým nákladům 

Ideální refluxní poměr nastává v místě, kdy celkové náklady prochází minimem. 

To nejčastěji nastává v rozmezí 1,05 až 1,5násobku minimálního refluxního poměru. [4] 

2.3 Možné způsoby využití odpadního tepla 
I přes mnoho známých výhod destilace a širokého okruhu využití, značnou nevýhodou 

je významná spotřeba energie. Z důvodu řešení tohoto problému bylo navrženo nemalé 

množství technologií, které slouží k redukci těchto vysokých energetických požadavků 

ve formě využití přebytečného odpadního tepla z aparátu. 

Kromě metod využívajících odpadní teplo znovu ve stejném procesu je možné tuto 

akumulovanou energii využít i v procesu jiném, který probíhá poblíž. Mnohdy je tato 

varianta ekonomicky výhodnější a technologicky méně náročná z důvodu vhodnějších 

podmínek. Nespornou výhodou je také pouze malý zásah do procesu samotného a s ním 

spojená minimalizace odstávek a potenciálního porušení systému.  

2.3.1 Předehřev nástřiku 

Nejčastějším, dnes již běžně zavedeným způsobem využití odpadního tepla, je předehřev 

nástřiku. [11], [12], [19] Je totiž nezbytné zvážit využití některého z horkých proudů 

(například s teplotou vyšší, než je teplota kapalného nástřiku) k předehřevu nástřiku 

výměníkem tepla. 
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Teplejší nástřik se projeví ve formě nižšího výkonu vařáku a vyššího výkonu 

kondenzátoru. Protože zvýšení výkonu kondenzátoru je typicky levné, pořizovací náklady 

do přidaného výměníku jsou výhodné. Navíc proud destilačního zbytku odváděného 

z kolony je většinou teplejší než proud nástřiku, a proto je velmi často k předehřevu 

používán. Výjimkou je případ, kdy je proud destilačního zbytku použit jako nástřik pro 

další destilační kolonu. 

2.3.2 Destilace s asistencí tepelných čerpadel 

Destilace je proces s relativně špatnou tepelnou účinností, který vyžaduje vysoké 

množství vysoko potenciálního tepla ve vařácích. Ve stejný moment (bez přihlédnutí na 

určitou dynamiku a zpoždění chování aparátu) se však v kondenzátorech maří podobné, 

nižší množství tepla při nižší teplotě. Z tohoto důvodu bylo věnováno nemalé úsilí 

vyvinout koncept tepelných čerpadel, který umožní využít toto odpadní teplo a redukovat 

tak spotřebu hodnotných vstupních surovin. 

Výběr ideální technologie destilace s využitím tepelného čerpadla je kvůli velké škále 

technologií složité téma i pro specialisty zabývající se dělením prvků. 

Mezi základní technologie tepelných čerpadel, při kterých dochází ke zvýšení 

potenciálu tepelného toku díky stlačení destilátu, případně pracovní látky (teplovodního 

média) patří [1] 

• Technologie komprese páry 

o Klasická, nejlépe uplatnitelná technologie běžně využívaná 

v průmyslovém odvětví 

o Vlastní chladivo v uzavřeném okruhu 

o Všechny zařízení externí – aparát není třeba komplexně modifikovat 

o Výhodné pro korozivní a usazující se média 

o Drahá pořizovací cena kompresoru a vysoké náklady na údržbu 

a provoz 

  

Obr. 2.8 Technologie mechanické re-komprese páry 

• Technologie mechanické re-komprese páry 

o Nejmodernější systém pro binární dělení prvků o podobných bodech 

varu [12] 

o Pára z hlavy kolony je dávkována přímo do tepelného čerpadla 
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o Okruh tepelného čerpadla zastává také funkci kondenzátoru – úspora 

jednoho tepelného výměníku oproti běžným zapojením 

o Není třeba ochlazovat chladivo pod bod varu odváděného produktu jako 

u předchozí varianty 

o Vyšší účinnost a menší investiční náklady než předchozí varianta [12] 

o Vysoké provozní náklad 

o Destilát musí splňovat podmínky požadovaného teplovodního média 

a také bezpečnostní a ekonomická kritéria kompresoru 

o Nevýhodou je úzká škála využití 

  

Obr. 2.9 Schéma zapojení tepelného čerpadla technologie mechanické re-komprese páry 

• Technologie tepelné re-komprese páry 

o Oproti předchozí variantě kompresor nahrazen parním ejektorem 

o Pára předává mechanickou energii pomocí Venturiho efektu 

o Absence rotačních částí – nižší investiční náklady a náklady na údržbu 

o Malá účinnost předávání energie 

o Pára je míchána s parním destilátem – je tedy využívána především 

v dělících procesech, kde voda zastupuje lehčí složku 

 

Obr. 2.10 Schéma zapojení tepelného čerpadla technologie tepelné re-komprese páry 
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Mezi průmyslově využívané technologie tepelných čerpadel, které zvyšují 

energetickou účinnost pomocí absorpční rovnováhy, patří: 

• Absorpční technologie 

o Provozní účinnost zvýšena díky termochemické konverzi 

o Cyklus běžně používaný pro chlazení 

o Jako chladivo se používá absorpční směs amoniaku s vodou, nebo směs 

lithium-bromidu a vody 

o Desorbér dělí tuto směs pomocí tepla dodaného parou 

o Jeden z komponentů první zkondenzuje ve vařáku a poté je využit 

ke chlazení destilátu. Poté je smíchán s druhou složkou z regenerátoru 

a pomocí exotermické absorpce dodává teplo do vařáku. Výsledná 

kapalina je poté stlačena a ohřáta pro dosažení rovnováhy a celý cyklus 

se opakuje 

o Výhodou absorpční technologie je absence veškerých pohyblivých částí 

o Technologie ovšem vyžaduje použití pěti výměníků a je tedy velmi 

investičně náročná 

 

Obr. 2.11 Schéma zapojení tepelného čerpadla absorpční technologie 

• Technologie kompresní resorpce 

o Také nazývána „Hybridní tepelné čerpadlo“ 

o Využívá schématu technologie komprese 

o Chladivo nahrazeno absorpční směsí 

o Když parní směs dosáhne vařáku, ve stejný moment začne probíhat 

kondenzace a absorpce, čímž se zvyšuje přenos tepla 

o To zvyšuje celkovou účinnost aparátu a redukuje provozní náklady 

o Obě komponenty směsi jsou poté odpařeny v kondenzátoru 

o Výhodou je používání ekologických médií, nižší tlak média 
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Obr. 2.12 Schéma zapojení tepelného čerpadla technologie kompresní resorpce 
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3 ANALÝZA PŘEDMĚTNÉHO PROCESU 
Technologický soubor slouží pro vypírku surového isopropanolu a zpracování sloučených 

pracích roztoků isopropanolu, který vzniká během procesu zušlechťování (odvodňování 

a praní) oxycelulózy po oxidaci plynným oxidem dusičitým. Směs surového – odpadního 

isopropanolu je znečištěna především dusíkatými látkami (kyselina dusičná, kyselina 

dusitá), vedlejšími produkty oxidace celulózy (furfural, karbonylové sloučeniny atd.) 

a obsahuje také velké množství vody (tento stav varíruje v závislosti na aktuálním kroku 

výroby oxidované celulózy). 

Aby se zabezpečila kvalita výrobku a odstranily se nežádoucí látky snižující kvalitu 

a trvanlivost produktu z oxidace celulózy (furfural), byl splněn lékopisný limit celkového 

obsahu dusíku v produktu (indikátor znečištění), je třeba odpadní isopropanol regenerovat 

pomocí destilace. Tímto způsobem lze popsané polutanty z odpadního isopropanolu 

účinně odstranit. V neposlední řadě je také účelem rektifikace snížit v regenerovaném 

isopropanolu obsah vody v co největší možné míře, aby byla zajištěna efektivita vypírání 

a odvodňování produktu (oxidované celulózy). 

 Jedná se o soubor dvou kolon s příslušnými výměníky a čerpadly. Provoz zařízení 

je řízen několika regulačními smyčkami, které dohromady tvoří provázaný celek. Provoz 

destilačního zařízení je řízen z velící místnosti a je zcela automatický.  

Popisovaný aparát je reálným provozovaným zařízením. Ten je spolu s vlastní 

kotelnou zasazen do komplexního areálu sestávajícího se z dalších farmaceutických 

a chemických procesů. 
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Obr.  3.1 Schéma areálu 
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3.1 Popis zařízení  
Zařízení rektifikační kolony pro vypírku isopropanolu se skládá ze sedmi funkčních 

celků, které jsou navzájem technologicky propojeny. 

 

Zásobníková nádrž 

Zásobní nádrž surového isopropanolu H10 tvoří funkční celek s filtrem F01 

a čerpadlem P10. Čerpadlo nástřiku P10 nasává surový isopropanol z nádrže H10 přes 

kontrolní filtr. Na vstupu a výstupu z filtru jsou osazeny manometry pro kontrolu 

zanesení filtru. 

Kritická hodnota podtlaku za filtrem je -0,30 bar. Při dosažení této hodnoty 

se zastavuje čerpadlo nástřiku P10 a tím dojde i k odstavení celé destilace. K odstavení 

dojde také při dosažení minima v nádrži H10 5 %. Další blokace je při naplnění nádrže 

H10 na 95 %, kdy dojde k uzavření přívodního ventilu. [3] 

Pata kolony C01 

Pata kolony C01 tvoří funkční celek s vařákem E11 a výměníkem E10 spolu 

s čerpadly P10 a P11. Čerpadlo nástřiku P10 nasává surový isopropanol z nádrže H10 

přes kontrolní filtr a přes výměník předehřevu nástřik dopraví do kolony C01.  

Optimální teplota nástřiku za provozu se pohybuje kolem 40°C. Teplota v patě kolony 

C01 se udržuje regulačním ventilem na páře SR102. Obvyklé otevření ventilu SR102 

je cca 40 % a tomu odpovídá průtok páry cca 195 kg/h. Optimální teplota paty kolony 

C01 je těsně pod 100°C. I mírné překročení této teploty znamená zbytečné pronikání 

vody do produktu, které sebou nese i zvýšený obsah furfuralů. Naopak výrazný pokles 

této teploty znamená únik isopropanolu v lutrové vodě do kanalizace. [3] 

Obr.  3.2 Zjednodušené schéma procesu rektifikace 
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Hladina v patě kolony C01 je udržována pomocí změny otáček čerpadla P11. 

Udržovaná hladina v patě C01 je 200 mm. Odpovídající otáčky čerpadla P11 jsou cca 15 

%. Celý proces je však dynamický jev s mnoha vnějšími vlivy. Nejvýraznější z nich jsou 

kolísání hustoty (koncentrace) vstupní suroviny a občasný pokles tlaku topné páry 

způsobený automatickým čištěním vyvíječe páry. Regulace však během několika málo 

minut vrátí hodnoty do normálu.  

Blokace v tomto celku jsou pro hladinu v patě C01 a teplotu v patě C01. Při překročení 

hladiny v patě C01 400 mm se zastavuje čerpadlo nástřiku P10 a při poklesu hladiny 

v patě C01 pod 150 mm se zastavuje čerpadlo lutrové vody P11. Při překročení teploty 

paty kolony C01 100 °C se nuceně skokem přivírá regulační ventil SR102. Při překročení 

teploty paty kolony C01 102 °C dojde k nouzovému odstavení destilace. 

Hlava kolony C01 

Hlava kolony C01 tvoří funkční celek s kondenzátorem E12 a děličkou refluxu H12. 

Páry z hlavy kolony C01 částečně kondenzují v kondenzátoru E12. Nezkondenzovaný 

podíl par a kondenzát vstupují do děličky H12, ze které se veškerý destilát vrací přes 

sifonový uzávěr do hlavy kolony C01 jako reflux a nezkondenzované páry pak vstupují 

do kolony C02 jako nástřik. Na děličce H12 jsou osazena kontrolní průhledítka. 

 Optimální hladina destilátu se pohybuje nad dolním párem průhledítek. Teplota 

v hlavě kolony C01 je po ustálení cca 80 °C, tlak cca -0.01 bar. Teplota par na výstupu 

z děličky H12 je cca 78 °C. Zvýšená teplota hlavy kolony C01 nad 81 °C znamená 

zvýšený obsah vody v produktu, naopak pokles teploty hlavy kolony C01 pod 79 °C 

znamená vyšší obsah lehkých podílů v produktu. [3] 

Nastavení teploty hlavy kolony C01 je velmi náročné a zdlouhavé, provádí se úpravou 

teploty chladicí vody a nastavením průtoku chladicí vody kondenzátorem E12. Odchylka 

od výše popsaných hodnot je vždy důvodem ke zvýšené obezřetnosti při provozu.  

Při překročení tlaku v hlavě kolony C01 +0,15 bar dojde k nouzovému odstavení 

destilace. 

Odtah produktu 

Odtah produktu z kolony C01 tvoří funkční celek s čerpadly P12, P13 a s jímkou 

na produkt H13. Odtah (výkon čerpadla P12) je nastaven tak, aby teplota kapaliny 

ve střední časti kolony C01 po ustálení byla maximálně 76,5°C. Tomu odpovídá výkon 

čerpadla P12 cca 30 %. Kapalina, která se neodebere jako produkt čerpadlem P12, slouží 

jako „vnitřní“ reflux kolony C01. [3] 

Čerpadlo P12 je blokováno proti chodu „na sucho" vibrační sondou v sání.  

Čerpadlo P12 plní jímku na produkt H13, ze které čerpadlo P12 dopravuje produkt 

do skladu. Výkon čerpadla P13 je odvozen od hladiny v jímce H13. 
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Pata kolony C02 

Pata kolony C02 tvoří funkční celek s vařákem E21 a jímkou na produkt H13. Teplota 

v patě kolony C02 se udržuje regulačním ventilem na páře SR103.  

Obvyklé otevření ventilu SR103 je cca 15 %. Optimální teplota paty kolony C02 je cca 

73°C. Hladina v patě kolony C02 silně kolísá, což je způsobeno rozdílným množstvím 

a různým složením nástřiku do kolony C02. Při dostatečném množství isopropanolu 

v nástřiku do kolony C02 dojde k pozvolnému plnění paty kolony CO2 isopropanolem. 

Po nastoupání hladiny v patě kolony C02 na 450 mm dojde k chvilkovému otevření 

ventilu, a tím se odpustí přebytečný isopropanol do jímky na produkt H13. [3] 

Hlava kolony C02 

Hlava kolony C02 tvoří funkční celek s kondenzátorem E22, děličkou refluxu H22 

a jímkou na předkap H23. Páry z hlavy kolony C02 kondenzují v kondenzátoru E22. 

Kondenzát vstupuje do děličky H22, ze které se vrací přes sifonový uzávěr do hlavy 

kolony C02 jako reflux. 

Teplota v hlavě kolony C02 je po ustálení cca 78 °C, tlak cca -0,02 bar. Hladina 

v děličce refluxu H22 silně kolísá, což je způsobeno rozdílným množstvím a různým 

složením nástřiku do kolony C02. Hladina na děličce, při které dojde k vracení refluxu 

do kolony, je 400 mm. [3] 

Při vysokém obsahu lehkých podílů v nástřiku do kolony C02 dojde k pozvolnému 

plnění děličky refluxu H22 nad tuto hladinu. Po nastoupání hladiny v děličce refluxu H22 

na 670 mm dojde k chvilkovému otevření ventilu, a tím se odpustí přebytečný 

isopropanol s lehkými podíly (předkap) do jímky na předkap H23. Mimo to se malé 

množství předkapu z děličky H22 odpouští ventilem do jímky na předkap H23 pravidelně 

1x/hod. Naplnění jímky na předkap H23 je avizováno na obrazovku při naplnění jímky 

na cca 75 %. [3] 

Při překročení tlaku v hlavě kolony C02 +0,15 bar dojde k havarijnímu odstavení 

destilace. 

Chladící okruh 

Chladicí okruh tvoří funkční celek složený z chladiče se čtyřmi ventilátory V01, 

oběhového čerpadla P41, expanzní nádoby H41 a výměníky E12, E13 a E22. 

Automatická regulace udržuje teplotu chladicí kapaliny na hodnotě +48°C. Podle potřeby 

se spouští jednotlivé ventilátory chladiče V01, jemné doladění teploty se provádí 

směšovacím ventilem SR401. Malá odchylka (+2 °C) je celkem bezvýznamná a regulace 

ji během několika málo minut upraví. [3] 

Tlak v chladicím okruhu za čerpadlem P41 je v ustáleném stavu cca +1,5bar. Kolísání 

tlaku vyrovnává expanzní nádoba H41. Prudký pokles tlaku nebo naopak nepovolený růst 

teploty v chladicím okruhu vede k havarijnímu odstavení destilace. 
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3.2 Proudy 

3.2.1 Dělitelnost prvků 

Dělitelnost prvků lze zobrazit pomocí T-xy diagramu dané směsi. Vlastnosti, význam 

a postup sestavení křivky je popsán v kapitole 2.1.1. T-xy diagram směsi isopropanolu 

a vody při atmosférickém tlaku je zobrazen na Obr.  3.3.  

Jak vidíme, soustava nesplňuje Raoultův zákon a tvoří azeotropickou směs 

s minimálním bodem varu. Jelikož vstupní surovina obsahuje přibližně 45 hm. % 

isopropanolu a výstupní směs 85 hm. % isopropanolu, je patrné, že je třeba překonat 

azeotrop. Toho dosáhneme opakovanou destilací. 

3.2.2 Vstupní proudy 

Surový isopropanol 

Surový isopropanol je dávkován do procesu rektifikace čerpadlem P10 z venkovní 

nádrže H10. Nádrž je plněna postupně v průběhu dne surovým isopropanolem využitým 

v procesu.  

Surový isopropanol vstupující po procesu vypírání obsahuje 46 hm. % isopropanolu. 

SIPA po procesu odvodnění obsahuje 80 hm. % isopropanolu. Surový isopropanol 

z vypírky a z procesu odvodnění je do nádoby dávkován v poměru 2,5/1. Výsledné 

vstupní složení surového isopropanolu je tedy 56 hm. % isopropanolu a 44 hm. % vody.  

  

Molární zlomek isopropanolu [-] 

Molární zlomek Isopropanolu [-] 

T
ep
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ta [°C

] 

Obr.  3.3 T-xy diagram směsi isopropanol-voda 
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Vstupní látka obsahuje také nečistoty, které jsou zde ovšem zastoupeny pouze 

v promilích procent a je tedy možno je v dalších krocích zanedbat. Čištění od těchto látek 

je však z důvodu recirkulace a znovuvyužití této suroviny dlouhodobě technologicky 

velmi důležité.  

Množství vstupní suroviny je spojeno s denní produkcí továrny. Nejčastěji se dávkuje 

v jednom cyklu přibližně 3390 litrů surového isopropanolu. 

Topné medium 

Topným médiem je topná pára produkovaná parním vyvíječem výhradně pro tuto 

technologii. Jak již bylo zmíněno, do procesu je dodávaná sytá pára při tlaku 8 bar. 

Takové páře odpovídá teplota páry 170 °C. 

Topné médium je dodáváno do vařáků v patách kolon C01 a C02. Zde je směs 

za optimálních teplot odpařena a vrácena do destilační kolony. Teplota v patách kolon 

C01 a C02 je udržována regulačním ventilem na přívodu páry SR102 a SR103.  

Obvyklé otevření ventilu SR102 je cca 40 % a obvyklé otevření ventilu SR103 je cca 

15 %. Tomu odpovídá celkový průtok páry cca 195 kg/h. 

3.2.3 Výstupní proudy 

Odpadní voda 

Odpadní, nebo také lutrová voda je odebírána z paty kolony C01 jako destilační 

zbytek. Protože jak je známo, v patě kolony je nejvyšší teplota z celé kolony, 

je v odebraném destilačním zbytku naakumulováno velké množství energie. To je využito 

pro předehřev nástřiku pomocí tepelného výměníku E10 a odpadní voda s nízkým 

potenciálem využitelnosti je poté odvedena do odpadních vod. 

Složení odpadní vody je prakticky čistá voda. Složení je závislé na teplotě v patě 

kolony C01. Pokud je teplota optimální, všechny lehčí složky odchází zpět do kolony 

ve formě par. V případě, že je teplota nižší, mohou některé lehčí složky odejít spolu 

s vodou ve formě kapaliny.  

Množství odpadní vody je spojeno s celkovou denní produkcí továrny. Pro běžný 

cyklus čištění přibližně 3390 litrů surového isopropanolu je do kanalizace vypuštěno 

přibližně 1140 litrů odpadní vody. 

Chladící medium 

Chladící médium proudí v samostatném chladícím okruhu. Médiem je směs ethylen-

glykolu a vody v poměru 1:1. Tato směs s pomocí kondenzátorů E12 a E22 odebírá 

energii párám v hlavách kolon C01 a C02 a umožňuje jim zkondenzovat.  Tepelná 

energie akumulovaná v chladícím médiu je mařena pomocí vzduchového chladiče V01 

se čtyřmi ventilátory. 

Vzduchový chladič pracuje v takovém provozu, aby výstupní teplota proudu byla 

nastavených 48 °C. Podle potřeby se spouští jednotlivé ventilátory chladiče, jemné 

doladění teploty se potom provádí směšovacím ventilem. 
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Parní kondenzát  

Parní kondenzát vzniká poté, co sytá pára neboli topné médium odevzdá svoji tepelnou 

energii ve vařácích a zkondenzuje. Odvaděč kondenzátu, který je součástí vařáku poté 

kondenzát oddělí a ten je za atmosférického tlaku odveden. 

Průtok kondenzátu se musí z podstaty zákonu zachování hmotnosti rovnat průtoku 

topného média. Proto lze předpokládat, že obvyklý průtok parního kondenzátu je 195 

kg/h. Standardní teplota se poté pohybuje nad hranicí 90 °C. 

Produkt 

Produkt je odtahován ze středu kolony C01 a z paty kolony C02 a je dopravován 

do nádrže H13. Odtud je poté veden venkovním potrubím do vnitřních zásobníků H03 

a H04, kde je skladován. 

U produktu je kladen důraz na čistotu. Požadované složení směsi pro další využití 

je 85 hm. % isopropanolu a 25 hm. % vody.  

Množství vyčištěného produktu je spojeno s celkovou denní produkcí továrny. Pro 

běžný cyklus čištění přibližně 3390 litrů surového isopropanolu je množství vyčištěného 

isopropanolu přibližně 2219 litrů 

Odkap 

Odkapem je nazýván přebytečný isopropanol s lehkými podíly, který se hromadí 

v kondenzátoru kolony C02 v případě, že je směs bohatší o lehké složky. V takovém 

případě se z děliče kondenzátu směs částečně odebírá do zásobníku H23. Odkapu 

je v porovnání s ostatními proudy zanedbatelné množství – za jeden cyklus přibližně 

30 litrů, avšak je důležitý zejména z důvodu regenerace produktu a čištění 

od nežádoucích látek. Vzniklý odkap je následně odvážen v barelech k likvidaci. 

3.3 Provoz 
Po zahájení procesu a najetí destilace na ustálený minimální provozní stav (čerpadlo P10 

na 30 %, teploty a tlaky v normálu) je možno upravit velikost nástřiku dle potřeby. 

Použitelný rozsah výkonu čerpadla je 30 % - 45 %. Nejlepší účinnost dělení – tedy 

optimální provoz je při výkonu čerpadla 45 %, což odpovídá průtoku nástřiku 290 l/h. 

Proces destilaci nejde spustit v případě, že hladina v nádrži H10 je příliš nízká – tedy 

menší než 5 %. Dalšími důvody pro nemožnost startu je netěsný chladící okruh, 

nedostatečný tlak na přívodu tlakového vzduchu, nebo porucha kotelny. 
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3.4 Spotřeby 
Celý areál společnosti je vybaven podružnými měřidly zemního plynu. Díky těmto datům 

jsme schopni sledovat celkové spotřeby zemního plynu v průběhu roku. Z dodaných 

dat byly sestaveny průběhy spotřeb v letech 2016 a 2017. Ty jsou zobrazeny v grafech 

na Obr.  3.4 a Obr.  3.5. 

Jak je z grafu patrné, v letních měsících dochází k útlumu většiny odběrů z důvodu 

skončení topné sezóny. Výjimku tvoří administrativní budova, ve které zůstává odběr 

zemního plynu v letních měsících konstantní na hodnotě cca 1000 m3/měsíc. Tato 

hodnota představuje množství plynu využívaného k ohřevu teplé vody. 

Odběr kotelny asistující procesu rektifikace, jak je patrné z grafu, je v průběhu roku 

přibližně konstantní. Tento fakt koresponduje se stabilním provozováním rektifikačního 

aparátu v průběhu celého roku 2016 bez větších odstávek. 

Obr.  3.5 Průběh spotřeb zemního plynu v areálu v roce 2017 

Odběry zemního plynu využitého na vytápění a ohřev teplé vody v roce 2017 

se od roku předchozího v mnohém nelišil. Hodnoty jsou vyšší, a to především z důvodu 

nárůstu výroby a chladnější zimy. 

Přibližně stejné chování křivek však nemůžeme spojovat i s průběhem spotřeby 

zemního plynu v kotelně rektifikační kolony. Ta totiž začátkem roku 2017 prošla 

odstávkou a rekonstrukcí, což se poté přibližně od měsíce dubna projevilo na výrazném 

zvýšení produkce vyčištěného isopropanolu a s ním spojeným odběrem zemního plynu. 

Obr.  3.4 Průběh spotřeb zemního plynu v areálu v roce 2016 
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3.5 Potenciální úspory 
Na základě rozboru technologického schématu a analýzy jednotlivých proudů je možné 

předběžně vytipovat místa potenciálních úspor. U proudů je třeba zvážit kombinaci všech 

členů kalorimetrické rovnice – měrné tepelné kapacity, teplotního spádu a množství. 

Námi analyzovaný proces již nyní využívá odpadního tepla destilačního zbytku 

k předehřevu nástřiku tak, jak je specifikováno v kapitole 3.1. Proto lze předpokládat, 

že zbylé teplo akumulované v tomto proudu, bude za předehřívacím výměníkem 

vzhledem k dalšímu ekonomickému využití nezajímavé. 

Jak již bylo zmíněno, pro odhad tepla uloženého v jednotlivých výstupních proudech 

je nutno znát jejich složení, množství a teploty. Pro prvotní odhad využijeme běžné 

složení a množství vstupní suroviny nejčastěji se v procesu objevujících dle podkladu 

dodaných provozovatelem. Jako provozní teploty proudů poté vezmeme optimální teploty 

vycházející z operačního manuálu aparátu. 

Jedná se pouze o prvotní odhad, výsledky budou následně porovnány s výsledky 

energetické bilance celého aparátu v kapitole 4.5. 

Při jednom běžném cyklu je do skladovací nádrže H10 průběžně přivedeno 2430 litrů 

surového isopropanolu z vypírání a 960 litrů surového isopropanolu z odvodnění. 

Z nádrže je směs poté odváděna do první kolony. Schéma proudů vstupujících do nádrže 

H10 je zobrazeno na Obr.  3.6. V rámci zjednodušení budeme také uvažovat, že odváděná 

směs je po celý čas destilace homogenní.  

 

Obr.  3.6 Schéma proudů nádrže H10 

Z námi známých údajů viz kapitola 3.2.2 Vstupní proudy lze sestavit tabulku 

parametrů vstupních proudů: 
 Tab. 3.1 – Složení vstupních proudů 

Vstupní proud 

Hmotnostní 

zlomek složky 

A – 

Isopropanol 

[-] 

Hmotnostní 

zlomek složky 

B – 

 voda 

[-] 

Množství 

 

 [kg] 

1 - Vypírání 0,46 0,54 2430 

2 - Odvodnění 0,8 0,2 960 

Celkem:   3390 
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Pro výpočet množství jednotlivých složek využijeme základních rovnic materiálové 

bilance: 

 𝑚1 + 𝑚2 = 𝑚3 (3.1) 

 𝑚1·𝑥11 + 𝑚2·𝑥21 = 𝑚3·𝑥31 (3.2) 

 𝑚1·𝑥12 + 𝑚2·𝑥22 = 𝑚3·𝑥32 (3.3) 

 

Nyní lze dle rovnic (3.1), (3.2) a (3.3) sestavit materiálovou bilanci nádrže H10 

 2430 + 960 = 𝑚3 (3.4) 

 2430·0,46 + 960 × 0,54 = 𝑚3· 𝑥31 (3.5) 

 2430·0,8 + 960 × 0,2 = 𝑚3· 𝑥32 (3.6) 

 

Dostáváme tři rovnice o třech neznámých, které je již snadné sčítací metodou vyřešit. 

Souhrn výsledků je uveden v Tab. 3.2. 
Tab. 3.2 – Složení vstupních proudů 

Proud 

Hmotnostní 

zlomek složky 

A – 

Isopropanol 

[-] 

Hmotnostní 

zlomek složky 

B – 

voda 

[-] 

Množství 

složky A – 

Isopropanol 

 

[kg] 

Množství 

složky B – 

voda 

 

[kg] 

Celkové 

množství 

 

[kg] 

3 – Nástřik 0,56 0,44 1885,8 1504,2 3390 

 

Díky odhadu složení vstupního proudu můžeme přistoupit k přibližnému výpočtu 

potenciálních úspor. Dle výše zmíněných kritérií byla jako stěžejní místa maření tepelné 

energie vytipována: chladící okruh, proud produktu a proud odpadní vody.  

3.5.1 Chladící okruh 

Chladící okruh, který tvoří funkční celek s chladičem o čtyřech ventilátorech je již 

z podstaty věci zaručeným zdrojem odpadního tepla. Chladícím médiem je v tomto 

případě směs ethylen-glykolu a vody v poměru 1:1. Využití tohoto tepla odebraného při 

kondenzaci destilátu v hlavách kolon by vedlo zároveň k úspoře pomocných energií pro 

chlazení – například elektrické energie pro ventilátory. 

Množství chladící kapaliny lze odhadnout z procentuálního využití a typu čerpadla 

P34. Čerpadlo P34 je vyrobeno firmou SAER typ IR40-125/A s maximálním průtokem 

40 m3 za hodinu.[8] Maximální průtok čerpadla je hodnotou pouze orientační a v reálných 

případech nelze této hodnoty dosáhnout. Na skutečný průtok má vliv pro příklad délka 

potrubí (tlaková ztráta), případně výtlačná výška. Pro odhad množství přečerpané vody 

počítejme účinnost čerpadla P34 50 % z důvodu dlouhé potrubní trasy a tlakových ztrát 

způsobených průchodem chladiče. Využití čerpadla se dle operačního manuálu pohybuje 

mezi 70 a 75 %.  
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Pro výpočet množství přečerpané vody v kilogramech je nutná také znalos hustoty 

směsi při teplotě 48 °C, což je teplota média u čerpadla. Pro zjištění vlastností látek 

využijeme pro výpočty v celé práci databázi softwaru ChemCad8. Hustota směsi ethylen-

glykolu a vody v poměru 1:1 při teplotě 48 °C je 1039,77 kg/m3. 

Množství chladícího média lze poté dopočíst ze vztahu: 

 �̇� = �̇�𝑚𝑎𝑥 · 𝜂 · 𝑉𝑃1·ρ𝑆,48   (3.7) 

 

kde  �̇�𝑚𝑎𝑥 maximální průtok čerpadla [
𝑚3

h
], 

𝜂                účinnost čerpadla [-], 

𝑉𝑃1             využití čerpadla [-], 

ρ𝑆,48           hustota směsi při teplotě 48 °C [
𝑘𝑔

𝑚3]. 

 

 �̇� = 40
𝑚3

h
· 0,5 · 0,75 · 1039,77 

𝑘𝑔

𝑚3  (3.8) 

 �̇� = 15 597 𝑘𝑔 ℎ⁄    (3.9) 

Pro běžný provoz garantovaný provozovatelem se třinácti hodinami destilace za směnu 

je poté celkové množství chladícího média přečerpaného za směnu přibližně 202 tun. 

Chladícím médiem v námi rozebíraném procesu je, jak už bylo řečeno, směs ethylen-

glykolu a vody v poměru 1:1. Automatická regulace udržuje teplotu média přibližně 

na 48 °C. Pro počáteční odhad předpokládejme, že chladící směs se za jeden cyklus 

ohřeje na 58 °C. Tento odhad je podpořen teplotami vycházejícími z operačního manuálu 

aparátu. 

Pro dané prvky je nutné dohledat jednotlivé parametry. Měrná tepelná kapacita látek je 

lehce proměnná na teplotě, a proto je lepší (zvláště pro větší intervaly) zavést tzn. Střední 

měrnou tepelnou kapacitu pomocí rovnice (3.10)[10]. Pro odhad úspory tepla to v našem 

případě ovšem není nutné a dostačující bude zvolit hodnoty ze středů intervalu.  

 Cpstř =
1

THout−THin
∫ Cp(T)·dT

THout

THin
   [

𝐽

𝑘𝑔 ·𝐾
] (3.10) 

Parametry měrné tepelné kapacity za daných teplot můžeme přehledně vyčíst z Tab. 

3.3 

Tab. 3.3 – parametry složek a směsi chladícího média 

Parametr 
Voda 

58 °C 

Voda 

48 °C 

Etylenglykol 

58 °C 

Ethylenglykol 

48 °C 

Směs 

58 °C 

Směs 

48 °C 

Měrná tepelná kapacita  

𝑐𝑝 [
𝑘𝐽

𝐾𝑔×𝐾
] 

4,18 4,18 2,59 2,53 3,384 3,356 
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Nyní je již vše potřebné pro výpočet možného využitelného tepla známé a může 

se přistoupit k samotnému výpočtu: 

 Q = m·𝑐𝑝·(Tin − Tout) (3.11) 

 Q = 202761·3,37·(58 − 48) [kJ] (3.12) 

 Q = 1898 kWh (3.13) 

To by v případě plné využitelnosti při provozu 281 směn za rok a běžné ceně 

830 Kč/MWh pro podniky znamenalo roční úsporu přibližně 443 tis. Kč. 

3.5.2 Proud produktu 

Proud produktu je kvůli velkému množství a relativně vysoké teplotě (je odebírán 

ze středu první a z paty druhé kolony) nevyhnutelně nutný předpovídat jako nositel 

velkého množství energie. 

Složení směsi a množství jednotlivých prvků je možné dopočítat z požadavku 

na hmotnostní koncentraci isopropanolu v produktu pro další využití a to 85 hm. % viz 

kapitola 3.2.3. Je nutné předpokládat, že všechen isopropanol odchází v proudu produktu.  

Tab. 3.4 – složení proudu produktu 

Proud 

Hmotnostní 

zlomek složky 

A – 

Isopropanol 

[-] 

Hmotnostní 

zlomek složky 

B – 

voda 

[-] 

Množství 

složky A – 

Isopropanol 

 

[kg] 

Množství 

složky B – 

voda 

 

[kg] 

Celkové 

množství 

 

[kg] 

Proud produktu 0,85 0,15 1885,8 332,79 2218,59 

 

Odhad teploty produktu za nádrží H13, kde je proud produktu nejdříve možné 

energeticky využít je možné provést dle dat z operačního manuálu aparátu. Z manuálu 

vyplívá, že teplota kapaliny ve střední časti kolony C01 by měla být po ustálení 

maximálně 76,5 °C a optimální teplota paty kolony C02 je cca 73 °C. Pro výpočet možné 

úspory budeme uvažovat rezervu a počítat s teplotou produktu 50 °C a využitím energie 

ochlazením na 30 °C. Volba teploty po ochlazení 30 °C nám umožní při využití 

protiproudého výměníku tepla dosáhnout vyšší teploty ohřívaného média. 

Pro zjištění vlastností látek využijeme opět databázi softwaru ChemCad8 

Tab. 3.5 – parametry složek a směsi proudu produktu 

Parametr 
Isopropanol 

50 °C 

Isopropanol 

30 °C 

Voda 

50 °C 

Voda 

30 °C 

Směs 

30 °C 

Směs 

50 °C 

Měrná tepelná 

kapacita  𝑐𝑝 [
𝑘𝐽

𝐾𝑔 ·𝐾
] 

2,931 2,683 4,181 4,183 2,908 3,119 
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Pokud zvolíme hodnoty cpA = 2,8 
𝑘𝐽

𝑘𝑔 ·𝐾
 a cpB = 4,182 

𝑘𝐽

𝑘𝑔 ·𝐾
, množství tepla, které jsme 

schopni z proudu produktu využít pro další účely můžeme poté dopočítat pomocí rovnice 

(3.11), kterou z důvodu dvou složek rozšíříme na: 

 Q = (𝑚𝐴·Cp𝐴 + 𝑚𝐵·Cp𝐵)·(Tin − Tout) (3.14) 

 Q = (1885,8·2,8 + 332,79·4,182)·(50 − 30) 𝑘𝐽 (3.15) 

 �̇� = 37,066 𝑘𝑊ℎ  
(3.16) 

Z výpočtu vyplývá, že přibližná úspora na proudu produktu by mohla za jeden cyklus 

(směnu) dosáhnout přibližně 37 kWh. To by v případě plné využitelnosti při provozu 281 

směn za rok a běžné ceně 830 Kč/MWh pro podniky znamenalo roční úsporu přibližně 

9000 Kč. Ovšem je třeba počítat s nemalou investicí. 

3.5.3 Proud odpadní vody 

Dalším z výstupních proudů, u kterého je možné predikovat teoretickou úsporu energie 

spojenou s využitím odpadního tepla je proud odpadní vody, která je destilací oddělena 

od isopropanolu.  

Pro odhad lze uvažovat, že proud je pouze voda. Poté lze z počáteční materiálové 

bilance a z množství vody odvedené proudem produktu dopočítat celkové množství 

odpadní vody. Berme také v potaz, že voda je odvedena také jako odkap v množství 30 l. 

Tab. 3.6 – Množství proudu odpadní vody 

Proud 

Hmotnostní 

zlomek složky 

A – 

Isopropanol 

 

[-] 

Hmotnostní 

zlomek složky 

B – 

voda 

 

[-] 

Množství 

složky B 

v nádrži H10 

 

 

[kg] 

Množství 

složky B 

odvedeno 

proudem 

produktu 

 

[kg] 

 

Celkové 

množství 

složky B 

v proudu 

odpadní vody 

 

[kg] 

Odpadní voda 0 1 1504,2 332,79 1141,41 

 

Odhad teploty tohoto proudu je již složitější a proto se může výrazně lyšit. Kapalina 

vycházející z paty kolony má v ideálním případě cca 100°C. Ta vstupuje do výměníku, 

kde předehřívá nástřik na požadovanou teplotu. Optimální teplota nástřiku je cca 40 °C. 

Množství surového isopropanolu je výrazně větší než množství odpadní vody, tudíž lze 

předpokládat, že při využití protiproudého výměníku může teplota odpadní vody 

za výměníkem klesnout pod 35 °C. 

Měrná tepelná kapacita vody se kolem teploty 30 °C pohybuje přibližně kolem 4,183 
𝑘𝐽

𝑘𝑔 ·𝐾
.  
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Pokud budeme předpokládat využití odpadního tepla z odpadní vody vypouštěné 

do kanalizace, kterou ochladíme před vypuštěním o 10 °C, jsme z proudu schopni využít 

množství tepla dopočteného dle rovnice (3.17) 

 �̇� = 1141,41·4,183·(35 − 25) 𝑘𝐽 
(3.17) 

 �̇� = 13,3 𝑘𝑊ℎ  
(3.18) 

Z výpočtu vyplývá, že přibližná úspora na proudu odpadní by mohla za jeden cyklus 

(směnu) dosáhnout přibližně 13 kWh. To by v případě plné využitelnosti při provozu 281 

směn za rok a běžné ceně 830 Kč/MWh pro podniky znamenalo roční úsporu přibližně 

3168 Kč. Ovšem je také třeba počítat s nemalou investicí. 
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4 CELKOVÁ ENERGETICKÁ BILANCE 

Kvůli dalším krokům diplomové práce, tedy návrhem úspor energie daného procesu 

je nutné stávající proces přesněji popsat. K tomu poslouží energetická bilance již popsaná 

rovnicí (2.16), které je sestavena pouze pro jednu kolonu, ale prakticky se se s výslednou 

rovnicí neliší. Protože ne všechny data jsou známé, je třeba pro sestavení energetické 

bilance navrhnout vhodný způsob měření na aparátu samotném. 

Výsledkem této kapitoly by mělo být již přesné stanovení tepelné energie přenášené 

jednotlivými vstupními a výstupními proudy. Daná naměřená data poté lze pomocí 

podružného měření v kotelně námi popisovaného zařízení srovnat také s reálnou 

spotřebou zemního plynu. 

4.1 Rozbor procesu 
Nejdříve je nutno celý proces zmapovat a zjistit, jakými způsoby jsme schopni zjistit 

energii jednotlivých proudů. V tomto ohledu nám nejvíce poslouží stávající okruh měření, 

jehož výsledky jsou zobrazovány na monitoru ve velící místnosti. 

Každý z proudů, ať vstupních či výstupních musí být definován třemi parametry: 

Množstvím, teplotou a složením, z kterého je následně možné zjistit entalpie této směsi. 

Výjimkou je vstupní proud páry a chladící okruh. 

Pára, jakožto ohřevné médium vstupující do výparníku je definována pouze 

množstvím a teplotou. Jedná se totiž o sytou páru, kdy tlak je na požadovanou hodnotu 

regulován kompresorem. 

Chladící okruh je specifický v tom, že chladící médium není odváděno pryč z procesu, 

ale cirkuluje a je za určité nižší teploty navráceno zpět. Proto ke stanovení tepla, které je 

zde mařeno bude nutno znát teplotní spád neboli rozdíl teplot za a před chladičem. 

Zdroj dat pro jednotlivé parametry vstupních proudů je shrnut v Tab. 4.1: 

Tab. 4.1 – Zdroje parametrů vstupních proudů 

Proud Množství Teplota Složení 

Surový isopropanol 
odečet využití čerpadla na 

velíně [%] 
měření [°C] známé 

Pára odečet na velíně [kg/h] odečet v kotelně [°C] --- 

Pro zjištění množství surového isopropanolu v metrech krychlových za hodinu je nutné 

znát dále také parametry čerpadla P10, které médium dopravuje z nádrže. Jde především 

o maximální průtok čerpadla. Po měření lze provést kontrola těchto dat z celkového 

přečerpaného množství. 

Složení surového isopropanolu vychází z technologií, ve kterých byl vyčištěný 

isopropanol dříve využit. Dle tohoto faktu lze dopočítat složení směsi v nádrži H10 dle 

stejného postupu jako v kapitole 3.5. 
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Data pro parametry výstupních proudů byly získány ze zdrojů shrnutých v Tab. 4.2: 

Tab. 4.2 – Výstupní proudy 

Proud Množství Teplota [°C] Teplotní spád [°C] Složení 

Odpadní voda 
odečet využití čerpadla na 

velíně [%] 
měření --- 100 % H2O 

Parní kondenzát rovno množství páry odečet na velínu  --- 100 % H2O 

Produkt – 

Isopropanol 

odečet využití čerpadla na 

velíně [%] 
měření  --- Dle požadavku 

Chladící okruh 
manuál vzduchového 

chladiče [l/h] 
--- odečet na velínu 

známé 

Zjištění množství odpadní vody, vyčištěného proudu produktu isopropanolu a 

chladícího média je provedeno stejně jako v případě surového isopropanolu pomocí 

odečtu využití čerpadla a znalosti maximálních průtoků čerpadla. 

Složení odpadní vody je předpokládáno jako čistá voda, a to především z důvodu 

zjednodušení. V reálu je však chyba mimo náběh a odstavení kolony velmi nízká a 

výsledky by se lišili pouze minimálně. 

Složení výsledného produktu – isopropanolu vychází z nastavení aparátu a v průběhu 

procesu se liší pouze minimálně. V průběhu procesu destilace jsou odebírány kontrolní 

vzorky. 

4.2 Měření 
Měření probíhalo po celou dobu jednoho cyklu. Cyklus byl zkrácený. Destilovala se 

pouze jediná šarže, tedy 320litrů z odvodnění a 1350litrů z vypírání. Najíždění destilace 

započalo v 6:25 a proces byl kompletně ukončen v 11:48. V průběhu procesu v 10:30 

bylo do nádrže přidáno dalších 320litrů surového isopropanolu z odvodnění. Při měření se 

uvažovalo, že po přidání směsi z odvodnění byl obsah nádrže ihned homogenní. 

Celý proces destilace a zároveň i měření probíhal celkem 5 hodin a 5 minut. Na 

začátku bylo veškeré zaznamenávání prováděno každých 15minut, později z důvodu ne 

příliš dynamického provozu byly intervaly prodlouženy na 20 minut. Při odstavování 

kolony byla data zaznamenávána po minutě. 

Veškeré měření teplot probíhalo termokamerou Flir E5 s teplotní citlivostí menší než 

0,10 °C a teplotním rozsahem -20 °C až 250 °C.[6] Veškeré měření, s výjimkou odpadní 

vody, bylo prováděno na trubkách aparátu. Aby bylo dosaženo co nejbližší teploty 

s teplotou média, bylo potrubí izolováno pomocí izolace z minerální vlny, která byla vždy 

před měřením odstraněna. Měření teploty odpadní vody probíhalo přímo na kapalném 

médiu vytékajícím do kanalizace. Důvodem byl především malý průtok a s ním spojená 

možnost velkého ovlivnění výsledků teplotou, respektive tepelnou vodivostí potrubí. 
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Obr.  4.1 Termokamera Flir E5 [6] 

  

Obr.  4.2 Fotky pořízené termokamerou Flir E5 

Pro další možné řešení byla měřena také teplota výsledného vyčištěného produktu 

po dopravě do uskladňovacích nádrží v budově, kde by mohla být tepelná energie dále 

využívána. 

4.3 Vyhodnocení 
Pro provedení některých výpočtů v průběhu vyhodnocení je třeba specifikovat parametry 

médií, a to entalpie a hustoty. V celém procesu se kromě nečistot, které jsou zastoupeny 

pouze v promilých a lze je tedy zanedbat, vyskytují pouze tři látky: voda, isopropanol 

a ethylen-glykol. Tyto látky se vyskytují v různých proudech v různých koncentracích. 

Jako zdroj dat entalpií a hustot pro tyto výpočty byly použity parní tabulky společnosti 

SpiraxSarco pro vodu [8][9] a databáze softwaru ChemCad8 pro ostatní látky. Databáze 

softwaru ChemCad8 obsahovala ovšem pouze specifickou tepelnou kapacitu, z které bylo 

nutno entalpii těchto látek dále vyjádřit. Veškeré parametry byly pro výpočet zjištěny 

v rozestupu 10 °C a tyto hodnoty byly poté proloženy polynomem 3. stupně. 
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Entalpie kapaliny je dle 2. termodynamického zákona definována vztahem uvedeným 

v rovnici (4.1). Proto stačí provést pouze jedna integrace zmíněného polynomu a 

dostáváme hodnoty entalpií dané látky.  

 𝛥ℎ = ∫ 𝑐𝑝 · dT (4.1) 

 

Vyhodnocení jako takové proběhlo v programu MS Excel. Pro přehlednost budou 

proudy vyhodnoceny postupně.  

4.3.1 Surový isopropanol 

Surový isopropanol je do procesu čerpán z nádrže H10 čerpadlem P10. Čerpadlo P10 

je od firmy Pulsafeeder. Jedná se o typ eco gearchem, model: GC4-KAEKKUG-ATEX. 

Dle manuálu je maximální teoretický průtok tohoto čerpadla 0,82 m3/h.[7] Z celkového 

množství vyčištěného isopropanolu 1080 kilogramů za pět hodin a pět minut je možné 

dopočítat reálný maximální průtok čerpadla 0,63 m3/h. 

Čerpadlo vstoupilo do provozu po patnácti minutách od začátku najíždění kolony. 

Využití čerpadla se po celou dobu destilace drželo na 45 %. Po přidání surového 

isopropanolu z odvodnění do nádrže H10 klesla také hustota směsi, a to způsobilo pokles 

přečerpaného množství v kilogramech za hodinu. 

 

Obr.  4.3 Průtok SIPA 
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Teplota surového isopropanolu v nádrži postupně rostla. Zatímco na začátku byl 

dodáván při teplotě kolem 15 °C, na konci se směs v nádrži oteplila na 18 °C. Důvodem 

je zejména růst venkovní teploty a také připuštění surového isopropanolu z odvodnění. 

V závislosti na teplotě se také měnila entalpie směsi.  

 

Obr.  4.4 Průběh teplot a entalpie SIPA 

Ze znalosti entalpie a dodávaného množství jsme nyní schopni stanovit tepelný tok 

surového isopropanolu v jednotlivých okamžicích měření.  

 

Obr.  4.5 Průběh tepelného toku SIPA 

4.3.2 Pára 

Pára je do procesu dodávána z parního vyvíječe umístěného v kotelně, která je součástí 

budovy aparátu. Topné médium je do procesu dodáváno od samotného startu najíždění 

kolony. Je totiž nejdříve nutné ohřát zbylé médium z předešlé destilace, které následně 

předehřívá nástřik surového isopropanolu.  

Množství páry dodávané v průběhu procesu je zobrazen v grafu na Obr.  4.6. Hodnoty 

se pohybují v rozmezí od 163 do 213 kg/h. Okamžitě po odstavení kolony v 11:45 se 

dodávka topné páry přeruší a průtok páry klesne na nulu.  
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Obr.  4.6 Průtok topného média 

Syté páře, při již zmíněných parametrech 170 °C a tlaku 8bar, můžeme přiřadit 

hodnotu entalpie 2773,7 kJ/kg. Z těchto dat dostaneme průběh tepelného toku páry dle 

grafu  

na Obr.  4.7. Průměrný tepelný tok páry během procesu je přibližně 144,7 kW. 

 

Obr.  4.7 Tepelný tok topného média 

4.3.3  Odpadní voda 

Začátek odvádění odpadní vody z procesu začíná poté, co teplota v patě kolony vystoupá 

na teplotu dostatečnou pro předehřev kapalného nástřiku. Pro námi měřený cyklus nastalo 

odvádění odpadní vody po patnácti minutách od začátku najíždění kolony. 

Čerpadlo P11, které slouží právě k dopravě odpadní vody má stejné parametry jako 

čerpadlo P10. Lze tedy použít stejnou hodnotu maximálního průtoku. Hodnota využití 

čerpadla se až na výjimky po celou dobu měření držela ve stejné hladině. Této hodnotě 

odpovídá průtok odpadní vody 62 kg/h.  
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Obr.  4.8 Průtok odpadní vody 

Teplota odpadní vody se v průběhu celého procesu pohybovala blízko 20 °C. 

V závislosti na teplotě se poté měnila také entalpie. Průběh teplot a entalpie odpadní vody 

v čase lze sledovat v grafu na Obr.  4.9. 

 

Obr.  4.9 Průběh teploty a entalpie odpadní vody 
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Ze znalosti entalpie a dodávaného množství jsme nyní schopni stanovit tepelný tok 

odpadní vody v jednotlivých okamžicích měření.  

 

Obr.  4.10 Tepelný tok odpadní vody 

4.3.4 Parní kondenzát 

Při výčtu všech výstupních proudů je proud parního kondenzátu jeden 

z nejpodstatnějších. Jde o páru, která již odevzdala energii ve výparnících v patách kolon 

a nyní se vrací v kapalném skupenství zpět do kotle. 

Množství kondenzátu je ze zákona zachování hmotnosti stejné jako množství 

dodávané páry. Proto pro dodávané množství platí graf na Obr.  4.6. 

Teplotám získaných z velící místnosti lze přiřadit hodnoty entalpií. Tyto hodnoty jsou 

spolu s teplotami zobrazeny v grafu na Obr.  4.11. 

 

Obr.  4.11 Průběh teploty a entalpie parního kondenzátu 
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Ze znalosti entalpie a dodávaného množství jsme nyní schopni stanovit tepelný tok 

parního kondenzátu v jednotlivých okamžicích měření.  

 

Obr.  4.12 Průběh tepelného toku parního kondenzátu 

4.3.5 Produkt – vyčištěný isopropanol 

Vyčištěný proud produktu – isopropanol je spolu se surovým isopropanolem a odpadní 

vodou dopravován stejným čerpadlem Pulsafeeder Eco gearchem, model GC4-

KAEKKUG-ATEX. Proto můžeme znovu uvažovat stejný maximální průtok.  

Proud produktu se po ustálení přibližně po půl hodině od startu najíždění kolony ustálil 

na jedné hladině. Výjimkou je měření v 11:45, kdy došlo k odstavení kolony. Důvodem 

je zvýšení odběru produktu v tento moment jako preventivní zabránění přehlcení kolony. 

 

Obr.  4.13 Průtok produktu 
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Teplota odcházejícího produktu se po dobu procesu nijak výrazně nevychyluje a drží 

se kolem 25 °C. 

 

Obr.  4.14 Průběh teploty a entalpie produktu 

Ze znalosti entalpie a dodávaného množství jsme nyní schopni stanovit tepelný tok 

výsledného produktu v jednotlivých okamžicích měření.  

 

Obr.  4.15 Tepelný tok produktu 

  



53 

 

Ohřátý výsledný produkt je poté dopravován venkovním potrubím do ukládacích 

nádrží v budově, kde je před dalším využitím skladován. Tepelné toky po výstupu 

z aparátu a před vstupem do uskladňovacích jsou porovnány v grafu na Obr.  4.16. 

 

Obr.  4.16 Porovnání tepelných toků 

4.3.6 Chladící okruh 

Množství chladícího okruhu je dáno parametry čerpadla P41 a jeho využitím. Čerpadlo 

bylo vyrobeno firmou SAER, typ čerpadla IR40-125 A s maximálním teoretickým 

průtokem dle manuálu 40 m3/h.[8] Vytížení čerpadla se za dobu provozu pohybuje mezi 

41,9 a 86,4 %. Z těchto parametrů lze sestavit průběh průtoku chladícího média skrze 

chladič. 

 

Obr.  4.17 Průtok chladícího média 

Jak je z hodnot v grafu na Obr.  4.17 patrné, průtok chladicí kapaliny se pohybuje 

v mnohem vyšších řádech než průtoky ostatních proudů. To bude mít v dalších krocích 

vliv na tepelný tok a následně také na celkovou energetickou bilanci. V té bude nutno 

vyhodnotit, jestli je tento výsledek správný, případně zjistit, kde mohla daná chyba 

vzniknout a jak ji napravit. 
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Pro vyjádření tepla mařeného chladičem je třeba pro chladící okruh místo teploty a 

entalpie vyjádřit teplotní spát a rozdíl entalpie při průchodu přes chladič.  

 

Obr.  4.18 Průběh teplotních spádů a rozdílů entalpií 

Následuje sestavení průběhu tepelného toku chladícího média. Vidíme, že oproti 

ostatním proudům je tento tepelný tok výrazně méně konstantní. Je to především 

z důvodu regulace teploty proudu vycházejícího z chladiče. Jedná se o výrazně 

dynamičtější děj. 

 

Obr.  4.19 Průběh tepelného toku chladícího média 

4.4 Energetická bilance 
Sestavování energetické bilance se řídí rovnicí (2.8). Protože však proces není ideální, je 

třeba rovnici rozšířit o člen, který bude zastávat ztráty aparátu do okolí. Tyto ztráty je 

velmi složité měřit, a proto jim bude přiřazeno veškeré teplo, které nebude odvedeno 

ostatními výstupními proudy. 
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Pokud sečteme veškeré tepelné toky jednotlivých vstupních proudů, dostaneme 

celkový výsledný vstupní tepelný tok, který je zobrazen v grafu na Obr.  4.20. 

 

Obr.  4.20 Průběh výsledného tepelného toku vstupních proudů 

Stejný postup platí i pro výsledný tepelný tok výstupních proudů. Ten je však ovlivněn 

velmi vysokým průtokem chladícího média. 

 

Obr.  4.21 Průběh výsledného tepelného toku výstupních proudů 
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Nyní, pokud tyto dva výsledné toky vstupních a výstupních toky propojíme, 

dostaneme průběhy v grafu na Obr.  4.22. Přesné hodnoty jednotlivých měření lze poté 

vyčíst z tabulky 4.3. 

 

Obr.  4.22 Porovnání tepelných toků vstupních a výstupních proudů 

Jak je již z grafu patrné, až na výjimku v čase 6:40 bylo z procesu dle výpočtů neustále 

odváděno více tepla, nežli přiváděno. Vzhledem k faktu, že jsme daný proces sledovali 

od počátku a víme, že v aparátu nebyla akumulována žádná energie je tento výsledek 

nutno označit za chybný. Pro nápravu této chyby je nejdříve nutno najít její zdroj. 

Tab. 4.3 – Hodnoty tepelných toků 

Čas 6:40 6:55 7:10 7:25 7:40 7:55 8:10 8:30 8:50 

Tep. tok 

vstupní [kW] 
129,2 167,0 150,4 145,3 156,5 157,1 167,8 138,2 166 

Tep. tok 

výstupní [kW] 
80,6 244,9 548,7 357,1 395,4 409,1 659,5 446,5 194,1 

Tep. tok 

celkový [kW] 
48,6 -78,0 -398,3 -211,8 -238,9 -252,0 -491,7 -308,2 -28,1 

          

Čas 9:10 9:30 9:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:45 

Tep. tok 

vstupní [kW] 
133,1 151,4 146,7 138,2 131,1 147,8 150,8 167,1 129,4 

Tep. tok 

výstupní [kW] 
644,4 395,2 424,1 384,1 481,5 580,3 422,6 451,7 409,4 

Tep. tok 

celkový [kW] 
-511,2 -243,8 -277,4 -245,9 -350,4 -432,6 -271,8 -284,6 -279,9 
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Prakticky jistým strůjcem chyby je proud chladícího okruhu, a to zejména z důvodu 

extrémního množství proteklé chladicí kapaliny oproti ostatním proudům. Toto tvrzení 

potvrzuje také fakt, že chladící okruh samotný by dokázal mařit teplo veškerých 

vstupních proudů.  

Tyto vstupní proudy jsou na druhou stranu vyhodnoceny přesně. Topné médium 

je dopočtenou kombinací neměnných parametrů páry a čerpaného množství zobrazeného 

ve velící místnosti. Surový isopropanol je poté dopočten z teploty média blízké venkovní 

teplotě a čerpaného množství, který byl zpětné zkontrolován s celkovým odebraným 

množstvím suroviny. 

Nyní je třeba zvolit způsob, jak chybu vyřešit. Jednou z možností je dopočítat výkon 

chladícího okruhu podle výkonů kondenzátorů připojených k hlavám kolon. To však 

z důvodu mnoha neznámých není možné.  

Proto je nutné vyřešit nejdříve ztráty aparátu a chladícímu okruhu poté přiřadit 

k odvedení veškeré teplo, které nebylo zmařeno jinak.  

Ztráty u zaizolovaných aparátů běžných velikostí běžně nepřekročí 5 % 79[9]. 

Vzhledem k faktu, že námi popisovaný aparát je relativně nový a izolace je ve velmi 

dobrém stavu, lze ztráty této hodnoty uvažovat i s rezervou. 

Zatímco vstupní proudy se nijak nezmění, výsledný graf výstupních proudů je nutné 

přepracovat do podoby na Obr.  4.23. 

 

Obr.  4.23 Průběh výsledného tepelného toku výstupních proudů 
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Nyní lze z tepelných toků jednotlivých proudů v průběhu ustáleného intervalu od 6:40 

do 11:45 stanovit průměrné tepelné toky. Pomocí těchto toků lze stanovit spotřebu tepla 

v závislosti na množství destilovaného produktu.  

Tab. 4.4 – Průměrné hodnoty jednotlivých tepelných toků  

 
SIPA Pára 

Odpadní 

voda 

Parní 

kondenzát 
Ztráty Produkt 

Chladící 

okruh 

Průměrná hodnota: 

[kW] 
3,8 144,7 1,5 20,3 2,1 4,8 114,5 

Nejvyšší hodnota: 

[kW] 
4,2 164,1 1,7 23,3 2,3 7,3 131,4 

Nejnižší hodnota: 

[kW] 
3,4 125,6 1,2 16,3 1,8 2,9 96,2 

Rozptyl: [kW] 0,8 38,5 0,5 6,9 0,5 4,4 35,2 

Směrodatná 

odchylka: 
0,23 12,93 0,12 1,90 0,17 0,87 10,7 

 

Stejně tak lze součtem těchto hodnot stanovit průměrnou hodnotu tepelných toků 

vstupních a výstupních výsledných proudů. 

Tab. 4.5 – Průměrné hodnoty vstupních a výstupních tepelných toků  

 

Vstupní 

proudy 

Výstupní 

proudy 

Průměrná hodnota: 

[kW] 
148,5 148,5 

Nejvyšší hodnota: 

[kW] 
167,8 167,8 

Nejnižší hodnota: 

[kW] 
129,2 129,2 

Rozptyl: [kW] 38,6 38,6 

Směrodatná 

odchylka: 
12,96 12,96 

 

Jak můžeme vidět v tabulce 4.5, hodnoty vstupních a výstupních proudů jsou stejné. 

Z toho vyplývá, že obě strany energetické bilance dle rovnice (2.8) rozšířené o člen 

tepelných ztrát, se rovnají. 

Teoreticky jsou vstupní a výstupní proudy srovnané. V reálu však systém z důvodu 

určité reakční doby není ve všech měřených momentech nulový. Dobrým příkladem je 

například chladící okruh – než zareaguje na zvýšený přívod páry, systém přijímá více 

tepla, nežli je z něj odváděno. V globálu jsou si však vstupní a výstupní proudy rovny a 

vzhledem k tomu, že nesledujeme dynamiku procesu, ale pouze celkové tepelné toky 

v závislosti na vyčištěném médiu, lze tyto reakční doby zanedbat. 

  



59 

 

4.5 Porovnání s počátečním odhadem 
V kapitole 3.5 byla odhadnuta možná předběžná úspora odpadního tepla pro jednu směnu 

neboli 3390 litrů zpracované suroviny. Nyní po sestavení celkové energetické bilance 

aparátu známe tepelné a materiálové toky jednotlivých proudů. Díky nim lze v tuto chvíli 

zpřesnit tento odhad na reálné hodnoty. 

4.5.1 Chladící okruh 

Celkové přečerpané množství chladícího média při odhadu vycházelo z teoretického 

maximálního průtoku čerpadla P41. Hodnota průtoku však musela být následně opravena 

– snížena přibližně o třetinu z průměrného průtoku chladícího média 27,6 t/h na 8,2t/h. 

Proto lze předpokládat, že odhadovaná úspora se od reálné bude velmi lišit. 

Hodnoty použité pro odhad spolu s výslednou celkovou úsporou jsou shrnuty v tabulce 

4.6. 

Tab. 4.6 – Odhad možného využití tepla 

Proud 
Množství pro chlazení 

jednoho cyklu [t] 

Teplotní spád 

[°C] 

Tepelná kapacita 

[J/kgK] 

Celková úspora jednoho 

cyklu[kWh] 

Chladící médium 202 10 3,37 1898 

Dle přesných dat by bylo při uvažovaných ztrátách izolovaného aparátu do okolí 5 % 

třeba ke chlazení procesu, při kterém je destilováno necelých 1900 litrů surového 

isopropanolu přibližně 42 tun chladícího média. Pro chlazení běžného cyklu o 3390 

litrech surového isopropanolu poté 75,5 tuny. 

Další data zjištěná ze sestavené energetické bilance pro jeden cyklus jsou přehledně 

shrnuta v tabulce 4.7 

Tab. 4.7 – Reálné parametry chladícího okruhu pro jeden cyklus 

Proud 
Množství pro chlazení 

jednoho cyklu [kg] 

Průměrný 

teplotní spád 

[°C] 

Průměrný rozdíl 

entalpií [kJ/kg] 

Celková úspora 

jednoho cyklu [kWh] 

Chladící médium 75,5 11,7 50 1049 

Celková úspora jednoho cyklu tedy v případě využití veškerého nyní mařeného tepla 

vzduchovými chladiči pro jiné účely dosahuje 1049 kWh. To v případě plné využitelnosti 

– při provozovatelem deklarované využívanosti 281 směn za rok a cenně plynu 

provozovatele 839 Kč/MWh znamená roční úsporu přibližně 247 000 Kč. 

Z výsledků je patrné, že počáteční odhad se s možnou výslednou reálnou úsporou liší 

až na malé výjimky pouze v průtoku. Zde se chybě dalo předejít pouze velmi složitě 

a pro přesný výsledek bylo nutné sestavit celkovou bilanci. 

Jak již bylo zmíněno, vzduchový chladič ochlazuje chladící médium z teploty 58 °C 

průměrně o 11,7 °C. Při průtoku 8249 kg/h je výkon chladiče 114,5 kW. I když se jedná 

o nízko potenciální teplo, je jistě vhodné ho využít. Jedná se totiž o skoro 80 % veškeré 

energie dodané parou.  

4.5.2 Proud produktu 

Pro proud produktu byla dle kapitoly 3.5.2 odhadnuta výsledná teoretická úspora tepla 

dle dat v tabulce 4.8 
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Tab. 4.8 – Odhad možného využití tepla 

Proud Množství [Kg] 
Teplota za 

aparátem [°C] 

Teplota po 

ochlazení [°C] 

cpA/ cpB  

[kJ/kgK] 

Celková úspora 

jednoho cyklu [kWh] 

Produkt – 

isopropanol 
2219 50 30 2,8/4,182 37 

Dle přesných dat naměřených během jednoho zkráceného cyklu bylo po přepočtení 

na běžný cyklus dosaženo těchto výsledků: 

Tab. 4.9 – Odhad možného využití tepla 

Proud Množství [Kg] 
Teplota za 

aparátem [°C] 

Teplota po 

ochlazení 

[°C] 

Entalpie 

média za 

aparátem 

[kJ/kg] 

Entalpie 

média po 

ochlazení 

[kJ/kg] 

Celková úspora 

jednoho cyklu 

[kWh] 

Produkt – 

isopropanol 
2219 26,1 12 86,6 35,6 31 

Jak je patrné z tabulky 4.9, teplota média za aparátem dosahuje v průměru 26,1 stupně. 

I produkt při nižší teplotě má stále mnoho akumulovaného tepla, zejména z důvodu 

velkého množství. Jedná se však pouze o nízko potenciální teplo, které je možné využít 

například pro předehřev teplé užitkové vody před ohřevem samotným. Voda ve 

vodovodním řádu se v průběhu roku pohybuje mezi 8 a 10 °C. Proto lze uvažovat 

ochlazení produktu na 12 °C.  

Pokud porovnáme odhad s realitou, vidíme, že výrazný rozdíl je především v teplotě. 

Ta je ovlivněna pravděpodobně velkými ztrátami ve sběrné nádobě H13. Zřejmě také 

odtahová teplota z kolon se liší oproti ideálním teplotám uvedených v manuálu. 

Celková úspora jednoho cyklu je tedy v případě ochlazení média z 26 na 12 °C 31 

kWh. To v případě plné využitelnosti – při provozovatelem deklarované využívanosti 281 

směn za rok a cenně plynu provozovatele 838 Kč/MWh znamená roční úsporu přibližně 

7410 Kč. 

4.5.3 Proud odpadní vody 

Pro proud odpadní vody byla dle kapitoly 3.5.3 odhadnuta výsledná teoretická úspora 

tepla dle dat v tabulce 4.10 

Tab. 4.10 – Odhad možného využití tepla 

Proud Množství [Kg] 
Teplota za 

výměníkem [°C] 

Teplota po 

ochlazení [°C] 

Měrná tepelná 

kapacita 

[kJ/kgK] 

Celková úspora 

jednoho cyklu [kWh] 

Odpadní voda 1141 30 20 4,183 13,3 

Dle přesných dat naměřených během jednoho zkráceného cyklu bylo po přepočtení 

na běžný cyklus dosaženo těchto výsledků: 

Tab. 4.11 – Odhad možného využití tepla 

Proud Množství [Kg] 

Průměrná 

teplota za 

výměníkem [°C] 

Teplota po 

ochlazení 

[°C] 

Entalpie 

média za 

výměníkem 

[kJ/kg] 

Entalpie 

média po 

ochlazení 

[kJ/kg] 

Celková úspora 

jednoho cyklu 

[kWh] 

Produkt – 

isopropanol 
1141 19,8 12 83 50,3 10 
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I u proudu odpadní vody je výstupní teplota nižší, než byla odhadovaná. Důvodem 

může být účinnější výměník pro předehřev nástřiku s vyšším výkonem.  

Celková úspora jednoho cyklu je tedy v případě ochlazení odpadní vody z 20 na 12 °C 

10 kWh. To v případě plné využitelnosti – při provozovatelem deklarované využívanosti 

281 směn za rok a cenně plynu provozovatele 838 Kč/MWh znamená roční úsporu 

přibližně 2445 Kč 
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5 NÁVRH ENERGETICKÝCH ÚSPOR 
Z dříve popsaných proudů, které by bylo možné využít k potenciální úspoře energie 

využitím odpadního tepla byl pro návrh opatření zvolen proud chladícího okruhu. Ten 

má, jak je patrné, naakumulováno největší množství tepla a zároveň má také nejvyšší 

teplotu, proto je možné jeho potenciálu využít v určitých případech i bez tepelného 

čerpadla. 

5.1 Tepelné čerpadlo 
Jak bylo zmíněno již v kapitole 2.3, využití odpadního tepla z rektifikace pomocí 

tepelného čerpadla v samotném procesu je v přítomnosti již běžnou praxí. Velkou 

výhodou je jeho okamžitá spotřeba – v době produkce tepla je vždy zaručen i odběr. 

Volbou vhodné technologie a parametrů tepelného čerpadla je možná v aparátu 

destilační kolony využít teplo akumulované v chladící vodě odebrané při kondenzaci 

destilátu a využít ho pro odpaření směsi kapalné fáze ve vařácích v patách kolony.  

5.1.1 Koncept 

Koncept využití tepelného čerpadla se odvíjí od jeho technologie. Tyto technologie byly 

zmíněny v kapitole 2.3.2. 

Pro námi analyzovaný proces je z důvodu možného využití stávajícího chladícího 

okruhu a teploty média vstupujícího do výparníku tepelného čerpadla nejvýhodnější 

využití technologie komprese s využitím tepelného čerpadla pro velmi vysoké teploty. 

Pro okruh tepelného čerpadla uvažujeme, že chladící kapalina vystupující z výparníku 

okruhu tepelného čerpadla (z pohledu destilačního aparátu se jedná o dva hlavové 

kondenzátory) je 59,8 °C, což je průměrná teplota chladícího média vyhodnocená v 

kapitole 4.3.6. Pro dosažení potřebného ΔTmin ve vařácích v patách kolon je uvažováno 

ohřátí chladící kapaliny v kompresoru na 110 °C.  

 

Obr.  5.1 Schéma okruhu tepelného čerpadla 

To je důvodem využití průmyslového tepelného čerpadla pro velmi vysoké teploty. 

Konvenční průmyslová tepelná čerpadla totiž nejsou pro takto velký teplotní rozdíl 

koncipována, a to především kvůli tepelné degradaci oleje v kompresorech. Tepelná 

Expanzní ventil 

výparník kondenzátor 

Odpadní 

teplo 

Využité 

teplo 

kompresor 
59,8 °C 

48 °C 

100 °C 100 °C 

110 °C 
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čerpadla pro velmi vysoké teploty jsou však pro tento teplotní rozsah vyhovující, jak 

ostatně dokládá graf na Obr.  5.2. Teplota topného média Tk je teplota na vstupu do 

kondenzátoru a obdobně teplota zdroje tepla Tv jako teplota na výstupu z výparníku. 

 

Volba tepelného výkonu tepelného čerpadla musí brát v potaz momenty s nejnižším 

odběrem tepla. V případě, že by byl výkon stanoven z průměrného dodávaného tepla, 

nastaly by momenty, kdy by systém nebyl schopný teplo odebírat a tepelné čerpadlo by se 

teplem přehlcovalo – v takovém případě by bylo nutné kompresor tepelného čerpadla 

odstavit, což by mělo v případě více cyklů neblahý vliv na životnost tohoto komponentu – 

nejdražšího komponentu celého zařízení. 

Proto je výkon tepelného čerpadla často stanoven z nejnižší hodnoty dodaného tepla 

a v momentech potřeb vyšších odběrů je teplo dodáváno ze sekundárního zdroje. Výkon 

tepelného čerpadla je možné optimalizovat pomocí využití akumulační nádrže. Díky 

němu lze dodávky tepla v určitý moment překročit.  

5.1.2 Parametry tepelného čerpadla 

Topný faktor 

Důležitými faktory, které je na začátku návrhu nutné stanovit je topný faktor a tepelný 

výkon tepelného čerpadla. Těmito faktory lze plně definovat předběžný návrh. 

Maximální teoretický topný faktor je popsán pomocí Carnotova cyklu. Jak je patrné 

z rovnice (5.1), topný faktor závisí na teplotách zdroje tepla a topného média.  

 𝑘𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 =
𝑇𝑘

𝑇𝑘 − 𝑇𝑣
 (5.1) 

 

kde  𝑘𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 maximální teoretický topný faktor [−], 

𝑇𝑘               teplota topného média [K], 

𝑇𝑣                teplota zdroje tepla [K]. 

  

Obr.  5.2 Vývoj kompresních tepelných čerpadel v závislosti na teplotních úrovních [17] 
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S ideálním stlačováním beze ztrát je možné dosáhnout maximálního teoretického 

topného faktoru. Ten se však kvůli účinnosti systémů sníží. Běžná účinnost systému se 

běžně pohybuje mezi 50 % a 70 %. [17] 

 𝑘 = 𝑘𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡· η (5.2) 

 

kde  η účinnost systému [−], 

 𝑘 topný faktor [−].  

 

Pro námi zvolené teploty okruhu tedy platí při uvažování účinnosti 65 %: 

 𝑘𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 =
383,15

383,15−332,95
 = 7,6 (5.3) 

 𝑘 = 7,6 · 0,65 = 4,96 (5.4) 

 

Topný faktor představuje poměr tepelného výkonu a elektrického příkonu. S jeho 

znalostí jsme schopni zjistit, jaké množství mechanické, respektive elektrické energie je 

nutno do daného systému pro zvýšení potenciálu energie daného proudu dodávat.  

 𝑘 =
𝑄𝑉𝑇

𝑄𝐸𝐸
≈

𝑄𝑂𝑇

𝑄𝐸𝐸
+ 1 (5.5) 

 

kde  𝑄𝑉𝑇 Tepelný výkon [kW], 

 𝑄𝐸𝐸 Elektrický příkon [kW], 

 𝑄𝑂𝑇 Tepelný výkon odpadního proudu [kW]. 

Tepelný výkon 

Při určování tepelného výkonu je třeba vycházet ze vztahů uvedených v rovnici (5.5). 

Cílem je stanovit výkon tak, abychom co nejvíce snížili nutnou dodávku páry a snížili tak 

provozní náklady na minimum. 

Protože dodávky a odběry tepla nejsou po celou dobu provozu konstantní, je na tento 

fakt třeba reagovat. V případě využití pouze tepelného čerpadla bez akumulačních nádrží, 

bude systém v určitých chvílích omezen nízkými dodávkami tepla z chladícího okruhu. 

V takovém případě lze tepelný výkon stanovit na 119,1 kW. 

Jak bylo ale zmíněno v kapitole 5.1.1, při využití akumulačních nádob lze tyto 

momenty překlenou využitím dříve naakumulovaného tepla. Využitím optimalizačních 

metod lze poté při využití akumulačních nádob jak pro proud vystupující z kondenzátorů 

kolon, tak pro proud vystupující z tepelného čerpadla dosáhnout tepelného výkonu 142,6 

kW, což vede k navýšení roční úspory přibližně o dalších 8,5 %. V takovém případě je 

vyčerpán veškerý potenciál chladícího okruhu – je využito veškeré odpadní teplo. 

Akumulační nádoba za tepelným čerpadlem slouží k zachycení tepelných přebytků, které 

budou využity v případě vyšších odběrů vařáků. 

Při tepelném výkonu 142,6 kW a topném faktoru 4,96 je mechanická práce vykonaná 

kompresorem, tedy elektrický příkon kompresoru 28,8 kW.  
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5.1.3 Návrh 

Základní myšlenkou navrženého řešení je rozšíření stávajícího chladícího okruhu o 

smyčku s tepelným čerpadlem TC01 a dvěma vařáky E13 a E23. Tento systém bude 

z důvodu optimalizace obsahovat také dvě akumulační nádrže AN01 a AN02.  

Nádrž AN01 slouží ke kumulaci a zajištění rovnoměrného dávkování tepla do 

tepelného čerpadla. Funkcí akumulačního zásobníku AN02 je regulace tepelného toku 

vstupující do vařáku. V případě vysokého tepelného toku by totiž došlo k nárůstu teploty 

v patě kolony a k vyššímu obsahu lehkých složek v proudu výstupního destilátu. 

Suchý vzduchový chladič V01 a vařáky E11 a E21 jsou zachovány. Z důvodu 

najíždění kolony a dorovnání případného chybějícího výkonu. Vzduchový chladič 

umožňuje efektivně regulovat teplotu na operačním manuálem požadovaných 48 °C. 

Zachovaná zařízení navíc umožní v případě poruchy některé z pohyblivých částí 

tepelného čerpadla (např. kompresoru) pracovat i nadále bez jakýchkoli obtíží. 

 

 

 

 

Obr.  5.3 Schéma návrhu využití odpadního tepla pomocí tepelného čerpadla 

Návrh akumulačních nádrže vychází z průběhů křivek dodávek a odběru tepla. Objem 

akumulační nádoby je stanoven ze vztahu uvedeném v rovnici (5.6): 

kde  𝑉 objem akumulační nádoby [𝑚3], 

∆𝑄𝑚𝑎𝑥 maximální rozdíl dodaného a odebraného tepla [kWh], 

ℎ    entalpie chladícího média [kWh/kg], 

ρ    hustota chladícího media [kg/m3]. 

 𝑉 =
∆𝑄𝑚𝑎𝑥

h/ρ
 (5.6) 



67 

 

 

Obr.  5.4 Průběh dodávek tepla do akumulační nádrže AN01 

Na Obr.  5.4 lze postřehnout, že teplo odebírané tepelným čerpadlem je konstantní, což 

je z pohledu provozování kompresoru nejvýhodnější varianta. Křivky dodávaného 

a odebíraného tepla jsou si hodně blízké, což je výhodné – prakticky žádné odpadní teplo 

není třeba mařit.  

Hodnotu ∆Qmax pro akumulační nádrž AN01 lze vyčíst z grafu na Obr.  5.5.  

 

Obr.  5.5 Detail ∆Qmax akumulační nádrže AN01 

Pro objem této nádrže poté platí: 

 𝑉 =
12,9

0,066/1030,7
= 0,189 𝑚3 (5.7) 

∆𝑄𝑚𝑎𝑥 = 12,9 kWh 
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Minimální objem akumulační nádrže AN01 je tedy přibližně 189 litrů. Pokud budeme 

uvažovat rezervu, je pro okruh tepelného čerpadla zvolit normalizovanou akumulační 

nádrž o objemu 200 litrů. 

Stejný postup platí také pro akumulační nádrž AN02: 

 

Obr.  5.6 Detail ∆Qmax akumulační nádrže AN02 

Největší rozdíl mezi odebraným a dodaným teplem akumulační nádrže AN02 nastává 

v 10:50. Rozdíl těchto hodnot je roven 10,9 kWh. Pro naakumulování takového množství 

tepla je třeba následující objem média: 

 𝑉 =
10,9

0,125/962,9
= 0,0906 𝑚3 (5.8) 

Pokud bude k minimálnímu požadovanému objemu přidána rezerva, je možno 

uvažovat objem akumulační nádoby AN02 100 litrů. 

5.1.4 Vyhodnocení 

Pokud by bylo uvažováno zapojení tepelného čerpadla bez využití akumulačních nádob, 

bude do systému dodáváno tepelným čerpadlem 119,1 kW tepelné energie. To znamená, 

že v žádný moment provozu nebude dosaženo dodávky množství tepla, které je nutné 

k odpaření kapaliny ve vařácích a toto nedodané teplo musí být pokryto stávajícím 

zdrojem tepla – parním okruhem. 

V tomto případě je navíc z chladícího okruhu odebíráno konstantně 95,1 kW tepla, což 

při průměrném tepelném toku chladícího okruhu 114,5 kW vede k nevyčerpání veškerého 

potenciálu proudu a velká část tepla bude i nadále mařeny v chladiči. 

Provozní náklady před opatřením jsou dopočítány z tepla dodávaného do vařáku a 

ceny zemního plynu pro areál. Provozní náklady po opatření se skládají z mechanické 

práce TČ, která je přivedena transformací elektrické energie a tepla, které je nutné doplnit 

ve formě páry. Dostáváme stabilní úsporu v hodnotě 58 Kč/kWh. To v případě plné 

využitelnosti – při provozovatelem deklarované využívanosti 281 směn za rok znamená 

roční úsporu přibližně 149 000 Kč. 

∆𝑄𝑚𝑎𝑥 = 10,9 kWh 
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Výsledky simulace zapojení tepelného čerpadla do námi měřeného cyklu jsou 

zobrazena v tabulce 5.1: 

Tab. 5.1 – Vyhodnocení zapojení bez akumulačních nádrží 

    

Teplo 
dodávané 
do vařáků 

[kW] 

Dodaná 
mechanická 

práce TČ 
[kW] 

Dodané 
teplo TČ z 
chladícího 

okruhu 
[kW] 

 

Teplo 
nutné 

doplnit 
parou 
[kW] 

 

Provozní 
náklady 

před 
opatřením 
[Kč/kWh] 

Provozní 
náklady 

po 
opatření 
[Kč/kWh] 

Celková 
úspora 

[Kč/kWh] 

6:40 
 

125,6 24,0 95,1 
 

6,5 
 

105,3 47,3 58,0 

6:55 
 

163,3 24,0 95,1 
 

44,3 
 

137,0 79,0 58,0 

7:10 
 

146,4 24,0 95,1 
 

27,3 
 

122,8 64,8 58,0 

7:25 
 

141,8 24,0 95,1 
 

22,7 
 

118,9 60,9 58,0 

7:40 
 

152,6 24,0 95,1 
 

33,5 
 

127,9 69,9 58,0 

7:55 
 

153,3 24,0 95,1 
 

34,3 
 

128,6 70,6 58,0 

8:10 
 

164,1 24,0 95,1 
 

45,0 
 

137,6 79,6 58,0 

8:30 
 

134,8 24,0 95,1 
 

15,8 
 

113,1 55,1 58,0 

8:50 
 

161,8 24,0 95,1 
 

42,7 
 

135,7 77,7 58,0 

9:10 
 

129,4 24,0 95,1 
 

10,4 
 

108,5 50,6 58,0 

9:30 
 

147,2 24,0 95,1 
 

28,1 
 

123,4 65,4 58,0 

9:50 
 

142,5 24,0 95,1 
 

23,5 
 

119,5 61,5 58,0 

10:10 
 

134,1 24,0 95,1 
 

15,0 
 

112,4 54,4 58,0 

10:30 
 

127,1 24,0 95,1 
 

8,1 
 

106,6 48,6 58,0 

10:50 
 

144,1 24,0 95,1 
 

25,0 
 

120,8 62,8 58,0 

11:10 
 

147,2 24,0 95,1 
 

28,1 
 

123,4 65,4 58,0 

11:30 
 

163,3 24,0 95,1 
 

44,3 
 

137,0 79,0 58,0 

11:45 
 

125,6 24,0 95,1 
 

6,5 
 

105,3 47,3 58,0 

 

Právě z důvodu nevyužití tepelného potenciálu chladícího okruhu je výhodné 

přistoupit k použití akumulačních nádrží. V tomto případě je možné navýšit odběr tepla 

z předchozích 95,1 kW na 113,9 kW, což je prakticky veškeré teplo akumulované 

v chladícím médiu. 

V návaznosti na zvýšený odběr tepla chladícího okruhu klesá spotřeba páry na dohřev. 

I přes o něco vyšší spotřebu elektrické energie z důvodu nárůstu elektrického příkonu 

tepelného čerpadla úspora narůstá. Ta není v tomto případě již konstantní, a to z důvodu 

rozdílů akumulovaného tepla v nádržích. 

Jak je patrné ze simulace průběhu cyklu shrnuté v tabulce 5.2, v určitých časových 

intervalech je teplo nutné dodávat parou záporné. Což znamená, že tepelné čerpadlo 

do systému dodává přebytek tepla. V tyto momenty nastává čas pro využití akumulačních 

nádrží. Teplo je uloženo a připraveno k využití v dalších chvílích s vyšším odběrem tepla. 
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Tab. 5.2 – Vyhodnocení zapojení s akumulačními nádržemi 

  

Teplo 
dodávané 
do vařáků 

[kW] 

Dodaná 
mechanická 

práce TČ 
[kW] 

Dodané 
teplo TČ z 
chladícího 

okruhu 
[kW] 

 

Teplo 
nutné 

doplnit 
parou 
[kW] 

 

Provozní 
náklady 

před 
opatřením 
[Kč/kWh] 

Provozní 
náklady 

po 
opatření 
[Kč/kWh] 

Celková 
úspora 

[Kč/kWh] 

6:40 
 

125,6 28,8 113,9 
 

-17,0 
 

105,3 50,1 55,2 

6:55 
 

163,3 28,8 113,9 
 

3,7 
 

137,0 53,2 83,8 

7:10 
 

146,4 28,8 113,9 
 

3,8 
 

122,8 53,3 69,5 

7:25 
 

141,8 28,8 113,9 
 

-0,9 
 

118,9 50,1 68,8 

7:40 
 

152,6 28,8 113,9 
 

9,1 
 

127,9 57,7 70,2 

7:55 
 

153,3 28,8 113,9 
 

10,7 
 

128,6 59,1 69,5 

8:10 
 

164,1 28,8 113,9 
 

21,5 
 

137,6 68,1 69,5 

8:30 
 

134,8 28,8 113,9 
 

-7,8 
 

113,1 50,1 62,9 

8:50 
 

161,8 28,8 113,9 
 

11,4 
 

135,7 59,7 76,0 

9:10 
 

129,4 28,8 113,9 
 

-13,2 
 

108,5 50,1 58,4 

9:30 
 

147,2 28,8 113,9 
 

-8,7 
 

123,4 50,1 73,3 

9:50 
 

142,5 28,8 113,9 
 

-8,8 
 

119,5 50,1 69,4 

10:10 
 

134,1 28,8 113,9 
 

-17,3 
 

112,4 50,1 62,3 

10:30 
 

127,1 28,8 113,9 
 

-32,8 
 

106,6 50,1 56,5 

10:50 
 

144,1 28,8 113,9 
 

-31,4 
 

120,8 50,1 70,7 

11:10 
 

147,2 28,8 113,9 
 

-26,9 
 

123,4 50,1 73,3 

11:30 
 

163,3 28,8 113,9 
 

-6,1 
 

137,0 50,1 86,8 

11:45 
 

125,6 28,8 113,9 
 

-23,2 
 

105,3 50,1 55,2 

 

Váženým průměrem celkových úspor pro jednotlivé časové intervaly dostáváme 

průměrnou úsporu 68,3 Kč/kWh. To v případě plné využitelnosti – při provozovatelem 

deklarované využívanosti 281 směn za rok znamená roční úsporu přibližně 175 000 

Kč. Nutno ale zmínit také vyšší investiční náklady na akumulační nádrže a regulační 

systémy. 

Celkové investiční náklady se za toto opatření z důvodu využití drahé komponenty – 

tepelného čerpadla pohybují v řádu jednotek milionů korun. Dá se tedy předpokládat 

návratnost i více než deset let. 

V případě potřeby navýšení kapacity destilačního aparátu (více směnný provoz) však 

není třeba do opatření dále nijak zasahovat a jsme schopní dosáhnout až dvojnásobné 

úspory a tím zkrátit návratnost na polovinu.  
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5.2 Využití odpadního tepla pro předehřev teplé vody a vytápění 
V určitých případech není do dobře fungujícího procesu vhodné zasahovat, protože vždy 

hrozí možnost nepředvídatelných problémů z důvodu komplikovanější struktury a 

systému regulace. Proto provozovatelé mnohdy upřednostňují opatření, které uspoří méně 

peněz, ale zároveň bude méně vstupovat do procesu samotného. 

Jedním z těchto řešení může být předehřev teplé vody a předehřev vody pro vytápění. 

Vedení potrubní trasy chladící okruh bude rozšířeno a bude přidán jeden výměník. 

Odstávka aparátu může být velice krátká, a to pouze z důvodu propojení stávající a 

rozšířené potrubní trasy. 

Nevýhodou tohoto řešení je však změna křivek odběrů tepla v průběhu roku. Zatímco 

v nejstudenější zimní měsíce jsme schopni využít prakticky všechno teplo z chladícího 

okruhu, v letních měsících využijeme pro předehřev teplé vody pouze velmi málo tepla. 

5.2.1 Koncept 

Tepelná energie akumulovaná v chladícím médiu chladícího okruhu po kondenzaci 

destilátu v hlavových kondenzátorech bude využita k předehřevu teplé vody a topné vody 

pro budovu divize radiační sterilizace a administrativní budovu, která zároveň obsahuje i 

divizi základních výrob s chemickým provozem. Tyto budovy byly zvoleny z důvodu 

vysokých odběrů tepla pro vytápění v zimních měsících a také jsou to prakticky jediné 

budovy s odběrem teplé vody v průběhu celého roku. Výhodou je i lokace, protože jak je 

patrné z Obr.  3.1, obě budovy se nacházejí v blízkém kontaktu a disponují společnou 

kotelnou. Hodnoty spotřeb zemního plynu v těchto budovách jsou shrnuty v grafech na 

Obr.  3.4  

a Obr.  3.5. Odebraná teplá voda slouží kromě hygieny z větší části také k mytí 

laboratorního vybavení. 

Ve stávajícím stavu je soustava vybavena dvěma plynovými kotly Vaillant VK 144/7-

2 o výkonu 142 kW. A dvěma plynovými kotly Vaillant 45kW. Tyto zdroje zajišťují jak 

ohřev topné vody, tak s pomocí zásobníku teplé vody také ohřev teplé vody. 

Systém vytápění a ohřevu teplé vody obsahuje ekvitermní regulaci s maximální 

teplotou vody vycházející z kotle 65 °C. Teplota topné vody se však mění s venkovní 

teplotou. Teplota topné vody a teplota vody vracející se zpět do kotle v závislosti na 

venkovní teplotě je zobrazena v grafu na Obr.  5.7. 

 

Obr.  5.7 Teplota topné vody v závislosti na venkovní teplotě 
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5.2.2 Návrh 

Základní myšlenkou návrhu předehřevu teplé a topné vody je rozšíření stávající potrubní 

trasy chladícího okruhu o potrubí dodávající odebrané teplo do kotelny, kde je teplo 

pomocí deskového výměníku tepla odevzdáno. Vedení bude provedeno pomocí 

izolovaných bezešvých trubek z oceli, a to z důvodu napojení na stávající rozvody. Je zde 

teoretická možnost využít také zaizolované polypropylenové potrubí a ušetřit tak na 

investičních nákladech. V chladícím okruhu bude zachována směs etylenglykolu a vody.  

Systém bude i nadále obsahovat suchý vzduchový chladič, který v případě nutnosti 

umožní doregulovat teplotu média na požadovanou teplotu 48 °C. 

Jelikož je maximální teplota topné vody vycházející z kotle při nejchladnějších dnech 

v roce 65 °C, neumožňuje nám zvolená technologie ohřev vody přímo na požadovanou 

teplotu. Řešením by mohlo být využití tepelného čerpadla. Topné médium o této teplotě 

je však nutné do systému dodávat jen velmi malou část roku, a proto by se jednalo o 

velmi dlouhou návratnost. 

Vhodnějším, do procesu navrženým, řešením je předehřev vody vracející se z topného 

okruhu. Ta má v každém období roku nižší teplotu, než je teplota média v chladícím 

okruhu. Ve stávajícím stavu použité plynové kotle Vaillant nejsou kondenzační, a proto 

předehřev vratné vody nebude mít nepříznivý dopad na jejich účinnost. Plynový kotel 

poté vodě dodá jen množství tepla potřebné k ohřátí topné vody na požadovanou hodnotu. 

V případě, že by byl stávající kotel nahrazen kotlem kondenzačním, je jednou 

z možných variant vracející se proudy rozdělit, jeden z nich předehřát a následně je za 

kondenzačním kotlem smísit. Toto opatření náročné na regulaci by problém s účinností 

kondenzačního kotle v závislosti na teplotě vratné vody řešilo. 

Schéma základního principu pro předehřev teplé vody a topné vody pomocí tepla 

akumulovaného v chladícím okruhu pro budovu divize radiační sterilizace a 

administrativní budovu, která zároveň obsahuje i divizi základních výrob s chemickým 

provozem je zobrazen na Obr.  5.8. 
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Obr.  5.8 Základní princip využití odpadního tepla 

5.2.3 Vyhodnocení 

Jak bylo již dříve zmíněno, nevýhodou výše popsaného opatření je nemožnost využití 

veškerého tepla v měsících se sníženým odběrem tepla pro vytápění a v měsících mimo 

topné období.  Vzhledem k tomu, že k výpočtu přistupujeme měsíčním výpočtem a 

předpokládáme ve všechny dny měsíce stejný odběr tepla, v podstatě lze říci, že hodnotu 

uspořeného tepla lze získat porovnáním využitelného odpadního tepla a spotřeby tepla 

pro vytápění a ohřev teplé vody v daném měsíci tak, jak je uvedeno v rovnici (5.9): 

 𝑄𝑈 = min (𝑄𝑆; 𝑄𝑂) (5.9) 

kde  𝑄𝑈 Uspořené teplo v daném měsíci [kWh], 

 𝑄𝑆 Spotřeba tepla v daném měsíci[kWh], 

 𝑄𝑂 Odpadní teplo možné využít [kWh]. 

 

V případě sestavení křivek dodávek a odběrů tepla je možné měsíce v roce rozdělit do 

tří skupin: 

Chladné měsíce 

V chladných měsících je odebrané teplo pro vytápění vždy vyšší než teplo dodané 

chladícím okruhem. V takovémto případě platí, že 𝑄𝑂 < 𝑄𝑆 a uspořené teplo je tedy 

rovno teplu dodanému chladícím okruhem. Těchto měsíců je celkem 7. Příkladem může 

být například křivka dodávek a odběrů tepla v měsíci listopadu zobrazena na Obr.  5.9. 
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Obr.  5.9 Křivka dodávek a odběrů tepla v měsíci listopadu 

Teplé měsíce 

V teplých měsících je odebrané teplo pro vytápění vždy menší nebo stejné než teplo 

dodané chladícím okruhem. V takovém případě platí 𝑄𝑂 > 𝑄𝑆 a uspořené teplo je tedy 

rovno teplu dodanému pro vytápění. Tento stav platí pro měsíc červen, červenec a srpen. 

 
Obr.  5.10 Křivka dodávek a odběrů tepla v měsíci červenci 
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Přechodné měsíce 

V přechodných měsících se křivky dodávek a odběrů tepla kříží. Jak je patrné z grafu 

na Obr.  5.11, v ranních hodinách, než dojde k najetí kolony, dochází v systému 

k nedostatku tepla. Naopak po najetí kolony je přiváděno větší množství tepla, než je 

systém schopný zpracovat. Tyto výkyvy se však v případě rozšíření systému měření a 

regulace a využití akumulační nádrže umístěné v kotelně o objemu 3 m3 dají přemostit. 

V takovém případě jsme schopni teplem z chladícího okruhu pokrýt veškeré teplo nutné 

pro vytápění. Tento stav platí pro měsíc květen a září. 

 
Obr.  5.11 Křivka dodávek a odběrů tepla v měsíci květnu 

Vliv možných odchylek od předpokládaných průběhů křivek spotřeby tepla pro 

vytápění a dodávky odpadního tepla jsou zahrnuty v koeficientu využitelnosti odpadního 

tepla. Tento koeficient dále zahrnuje vliv tepelných ztrát v potrubí a akumulační nádobě a 

další možné vlivy. Běžná hodnota tohoto koeficientu se pohybuje od 0,75 do 0,9. Pro 

výpočet celkové úspory uvažujme hodnotu 0,8. [18] 
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Tab. 5.3 – Vyhodnocení zapojení s akumulačními nádržemi 

 
QS – Spotřeba TV 
+ vytápění [kWh] 

QO – Odpadní teplo z 
rektifikace [kWh]  

QU – Uspořené 
teplo [kWh] 

Uspořené 
provozní náklady 

[Kč] 

leden 111 925 25 162 
 

20 130 16 881 

únor 73 987 22 017 
 

17 613 14 771 

březen 52 054 25 162 
 

20 130 16 881 

duben 42 981 24 114 
 

19 291 16 177 

květen 23 157 25 162 
 

18 526 15 536 

červen 7 427 24 114 
 

5 942 4 983 

červenec 8 060 25 162 
 

6 448 5 407 

srpen 10 603 25 162 
 

8 482 7 113 

září 19 507 24 114 
 

15 606 13 087 

říjen 37 600 25 162 
 

20 130 16 881 

listopad 63 400 24 114 
 

19 291 16 177 

prosinec 89 200 25 162 
 

20 130 16 881 

      
   

Celkem: 191 717 160 775 

 

Celková roční úspora systému využití odpadního tepla k předehřevu teplé vody a topné 

vody v případě plné využitelnosti – při provozovatelem deklarované využívanosti 

281 směn za rok znamená roční úsporu přibližně 160 000 Kč.  

I v tomto případě však nejde opomenout relativně vysoké investiční náklady, 

především do potrubních tras a deskových výměníků. Investiční náklady obdobných 

projektů stejného rozsahu běžně nepřekročí částku 500 tisíc korun, a proto se zde 

bavíme o návratnosti do asi tří let. 

V případě rozšíření výroby i na noční provoz by však systém nebyl z důvodu malých 

odběrů teplé a topné vody schopen veškeré teplo chladící okruhu i přes využití 

akumulační nádoby pojmout, a to by tak muselo být mařeno.  

Nutno také zmínit, že výpočet z důvodu nejednoznačných a neúplných dat prošel 

výrazným zjednodušením (měsíční výpočet) a proto je v případě hlubšího rozboru této 

problematiky nutné soubor dat rozšířit a výpočty zpřesnit. 
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ZÁVĚR 

Cílem práce byla analýza současného stavu produkce odpadního tepla v předmětném 

procesu rektifikace a návrh energetických úspor v podobě využití odpadního tepla.  

Při analýze předmětného procesu bylo na aparát pohlíženo jak z pohledu technického, 

tak technologického. Proces rektifikace byl popsán včetně provozních instrukcí a byly 

přiřazeny také reálné spotřeby zařízení. Na závěr byla předběžně vytipovány místa 

potenciálních úspor energie. 

Pomocí podrobné analýzy procesu bylo možné vytvořit plán měření. Následné měření 

jednoho zkráceného cyklu destilačního aparátu umožnilo získat hodnotná data, která 

po vyhodnocení vedla k sestavení energetické bilance celého aparátu. Po korekturách 

některých nepřesností, které byly zapříčiněny využitím štítkových parametrů čerpadla 

jako jediným parametrem pro stanovení průtoku, byla obdržena data tepelných toků 

jednotlivých proudů, jakožto nezbytného údaje pro výpočet možných energetických 

úspor. 

S využitím těchto dat byly zpracovány dva návrhy energetických úspor využívající 

odpadní teplo akumulované v chladícím okruhu aparátu, jakožto jediného proudu 

s ekonomickým potenciálem. Toto teplo je ve stávajícím stavu mařeno v suchém 

vzduchovém chladiči. Tepelný tok chladícího okruhu dosahuje průměrné hodnoty 114,5 

kW. 

Prvním z opatření je zvýšení potenciálu odpadního tepla pomocí tepelného čerpadla 

pro velmi vysoké teploty, které by bylo následně využito k ohřevu kapalného média 

v patách kolony pomocí vařáků. Toto opatření již tak velmi komplexní proces poněkud 

zkomplikuje, a to především z pohledu regulace a přidání pohyblivých částí. Využití 

tepelných čerpadel v procesu rektifikace je však v dnešní době již běžnou záležitostí. 

Zařazením dvou akumulačních nádob před a za tepelné čerpadlo je toto opatření navíc 

schopno dosáhnout roční úspory až 175 tisíc Kč. 

Druhým z opatření je využití odpadního tepla v chladícím okruhu k předehřevu teplé 

a topné vody pro část areálu. Toto opatření umožňuje s minimálním zásahem do 

současného zařízení docílit vysokých úspor. Výpočet použitý v práci je však z důvodu 

neúplných dat proveden měsíčním výpočtem a pro přesné vyhodnocení by bylo třeba 

provést detailnější výpočty. Navržené opatření je schopné dosáhnout roční úspory až 160 

tisíc Kč. 

Vzhledem ke komplexnosti řešení nebyly vypracovány přesné cenové kalkulace 

nákladů a práce tak obsahuje jen orientační odhad návratnosti jednotlivých opatření. Pro 

opatření využívající tepelné čerpadlo se investice bude pohybovat v jednotkách milionů 

korun s návratností překračující deset let. Pořizovací náklady opatření předehřevu teplé a 

topné vody pravděpodobně nepřekročí částku půl milionu korun a můžeme tak dosáhnout 

relativně rychlé návratnosti v délce přibližně tří let. 
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V případě porovnání obou řešení lze konstatovat, že s využitím tepelného čerpadla lze 

dosáhnout vyšší úspory. Na druhou stranu zde lze očekávat také vyšší pořizovací náklady 

a sní spojenou delší návratnost investice. Pro volbu optimálního řešení je tedy nutné 

provést nejdříve stanovení přesných investičních nákladů. Pro variantu s tepelným 

čerpadlem je ovšem příznivý předpoklad růstu výroby – spolu s množstvím odpadního 

tepla roste také množství tepla potřebného pro odpařování kapaliny. V případě varianty 

s předehřevem by odběr tepla zůstal stejný a v teplých měsících přišlo více tepla na zmar. 

Navíc se dá v budoucnu předpokládat zateplení administrativní budovy a s ním spojený 

pokles spotřeby energie pro vytápění.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

Symbol Význam Jednotka 

x Molární zlomek dané složky v kapalné fázi [-] 

y Molární zlomek dané složky v parní fázi [-] 

n Molární tok dané látky [mol/s] 

h Entalpie dané látky [J/mol] 

Q Tepelná energie [kJ] 

�̇� Molární tok nástřiku [mol/h] 

�̇� Molární tok destilátu [mol/h] 

�̇� Molární tok destilačního zbytku [mol/h] 

𝑉 ̇  Molární tok parní fáze [mol/h] 

𝐿 ̇  Molární tok kapalné fáze [mol/h] 

r Refluxní poměr [-] 

�̇�′ Tok kapalné fáze z nástřikového patra do ochuzovací sekce [mol/h] 

�̇� Tok kapalné fáze z obohacovací sekce na nástřikové patro [mol/h] 

𝜂 Účinnost [-] 

ρ Hustota [kg/m3] 

�̇�𝑚𝑎𝑥 Maximální průtok čerpadla [m3/h] 

𝑐𝑝 Měrná tepelná kapacita [J/kgK] 

T Teplota [°C, K] 

𝑘𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 Maximální teoretický topný faktor [-] 

𝑘 Topný faktor [-] 

𝑄𝑉𝑇 Tepelný výkon [kW] 

𝑄𝐸𝐸 Elektrický výkon [kW] 

𝑄𝑂𝑇 Tepelný výkon odpadního proudu [kW] 

𝑉 Objem [m3] 

𝑄𝑈 Teplo uspořené [kWh] 
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𝑄𝑆 Teplo spotřebované [kWh] 

𝑄𝑂 Odpadní teplo [kWh] 

   

Index Význam 

F nástřik 

V, D destilát 

L, B destilační zbytek 

B vztahující se k vařáku 

C vztahující se ke kondenzátoru 

R reflux 
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

Datové přílohy (viz přiložené CD): 

• Příloha č.1   Soubor výpočtů a modelů (.xlsx) 

 


