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Anotácia:
Spôsob pozostáva z dvoch krokov. V prvom kroku sa uskutočňuje adsorpcia prchavých organických zlúčenín,
pričom sa z dúchadla (1) privádza stripovací plyn do zásobnej nádrže (4) prchavej organickej zlúčeniny, vytvorený stripovaný plyn prchavej organickej zlúčeniny sa
vedie do prvého výmenníka tepla (5) a následne druhého
výmenníka tepla (8) s pórovitým lôžkom vytvoreným adsorbentom (7) na adsorbovanie prchavej organickej zlúčeniny. Následne sa stripovaný plyn vedie do chladiča (9)
a po prechode chladičom (9) sa vracia cez dúchadlo (1)
do zásobnej nádrže (4). Po ukončení procesu adsorpcie sa
uskutočňuje druhý krok – proces desorpcie prchavých organických zlúčenín, pri ktorej sa z dúchadla (1) privádza
stripovací plyn do zásobnej nádrže (4), stripovaný plyn sa
zo zásobnej nádrže (4) vedie do prvého výmenníka tepla
(5) a následne druhého výmenníka tepla (8) s ohrevom
ovládaným olejovým termostatom (6) na teplotu potrebnú
na proces desorpcie prchavej organickej zlúčeniny z adsorbentu (7). Následne je stripovaný plyn vedený do chladiča (9), kde sa ochladí a kondenzáciou oddelí kvapalná
fáza s desorbovanými molekulami organickej prchavej
zlúčeniny do nádrže (10) na kondenzát. Stripovaný plyn
sa z chladiča (9) opäť vracia cez dúchadlo (1) do zásobnej
nádrže (4). Po ukončení desorpcie sa zmeria koncentrácia
organickej prchavej zlúčeniny v kondenzáte.
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Oblasť techniky
Vynález sa týka zariadenia na zakoncentrovanie prchavých organických zlúčenín adsorpciou a desorpciou
a spôsobu zakoncentrovania prchavých organických zlúčenín adsorpciou a desorpciou.
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Ibrahim I. El-Sharkay a kolektív vo svojom článku Adsorpcia etanolu na pôvodné a povrchovo upravené
práškové aktívne uhlie skúmali adsorpčné izotermy a kinetiky adsorpcie etanolu na použité adsorbenty. Použitými adsorbentmi bolo pôvodné uhlie Maxsorb III, povrchovo upravené KOH-Maxsorb III a H2 upravené
Maxsorb III. Adsorpčné izotermy a kinetika boli merané pomocou magnetickej suspenznej adsorpčnej jednotky. Experimenty boli uskutočnené pri 30, 40, 50, 60 a 70 °C. Na charakterizáciu adsorpčných izoteriem
boli použité dva typy rovníc, a to Dubinin-Astakhov a Dubinin-Radushkevič rovnica. Adsorpčné kinetiky
týchto párov boli prezentované podľa Fickian diffusion modelu. Experimentálne výsledky ukazujú na to, že
zo všetkých troch skúmaných adsorbentov má H2 povrchovo upravené Maxsorb III najvyššiu sorpčnú kapacitu, a to 1,23 kg/kg.
F. Taylor a kolektív zostrojili experimentálne zariadenie, ktoré opisujú vo svojej práci s názvom Kinetika
kontinuálnej fermentácie a so stripovaním etanolu. Sériou experimentov a matematických modelov opisujú
vplyv spotreby glukózy kvasiniek pri zvyšujúcej sa koncentrácii etanolu vo fermentačnom procese. Zariadenie obsahuje, okrem iných komponentov, 30-litrový fermentor, náplňovú kolónu, dúchadlo a chladič na získanie pár etanolu. Zariadenie pracuje kontinuálne 185 dní. Náplňové kolóny obsahujúce etanol sú premývané
dvakrát týždenne. Dáta ukazujú, že pri kontinuálnej fermentácii v ustálenom stave je primárny inhibičný účinok etanolu na výťažok buniek, ktorý prudko klesne nad 60 g etanolu/l, zatiaľ čo miera spotreby glukózy je
takmer neovplyvnená. V závere práce autori uvádzajú, že navrhované zariadenie je vo všeobecnosti použiteľné na kontinuálnu fermentáciu.
S. Onuki a kolektív opisujú vo svojej práci s názvom Čistenie etanolu ozonizáciou, adsorpciou na aktívne
uhlie a stripovaním plynom možnosti odstraňovania vedľajších produktov, ktoré vznikajú pri destilácii. Práca
bola zameraná na čistenie etanolu, produkovaného z kukurice, na priemyselné a farmaceutické použitie.
Vzorky etanolu boli odobrané pomocou techniky SPME (headspace microextraction with solid phase)
a analyzované plynovou chromatografiou s hmotnostným detektorom. V štúdii sa zamerali na 10 typov prchavých organických zlúčenín. Ošetrenie ozónom účinne odstraňuje styrén a 2-pentylfurán. Aktívne uhlie adsorbuje esterové zlúčeniny. Stripovanie plynom (vzduch, N2 a CO2) odstraňuje acetaldehyd, 1,1-dietoxyetán. Práve kombináciou týchto troch postupov bolo odstránených 8 z 10 sledovaných prchavých organických zlúčenín.
M. Hashi a kolektív vo svojom článku s názvom Získanie etanolu z parnej zmesi stripovaním pomocou
CO2: Predikcia adsorpcie a modelovanie opisujú, že odstránenie etanolu stripovaním pomocou oxidu uhličitého a adsorpciou sa môže použiť vo fermentačných procesoch, v ktorých sa produkuje bioetanol. Toto odstránenie etanolu má poslúžiť na zníženie inhibície nárastu produktu vo fermentačných procesoch. Na lepšie
pochopenie procesu adsorpcie bioetanolu použili matematický model predikcie adsorpčnej účinnosti aktívneho uhlia WV-1500 v prítomnosti oxidu uhličitého, etanolu a vody. Model zohľadňuje zmenu teploty počas
adsorpcie a tepelných strát do okolia. Funkčnosť navrhnutého modelu potvrdili porovnaním s experimentálnymi údajmi adsorpcie. Experimentálne údaje získali zo série adsorpčných experimentov pre sústavy etanol-CO2 a etanol-H2O-CO2 na preskúmanie schopnosti vystripovať etanol z matrice pomocou CO2 nimi navrhnutého zariadenia.
V priemyselných aplikáciách sa adsorpcia najčastejšie využíva na čistenie plynov (sušenie plynu, odstránenie CO2, SO2, delenie uhľovodíkov – metán, etylén, etán, propylén, propán, výroba kyslíka a dusíka)
a čistenie kvapalín (odfarbenie ropných produktov a cukru...).
V súčasnosti je v priemyselnej praxi, ale aj vedeckých kruhoch snaha skonštruovať jednoduché zariadenia
na zakoncentrovanie prchavých organických zlúčenín. Ide o zariadenia, ktoré sú schopné adsorbovať prchavé
organické zlúčeniny a následne ich desorbovať. Proces desorpcie je v mnohých prípadoch kľúčovým z toho dôvodu, že je potrebné adsorbované látky opäť získať v nezmenenom stave a v niekoľkonásobne vyššej koncentrácii oproti pôvodnej. Často diskutovanou látkou je v tejto problematike etanol ako hlavný produkt fermentačných procesov. Vo väčšine výrobných procesov sa etanol nachádza vo forme roztokov.
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Podstata vynálezu
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Vynález sa týka zariadenia a spôsobu na zakoncentrovanie prchavých organických zlúčenín adsorpciou
a desorpciou.
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Prchavá organická zlúčenina je organická zlúčenina, ktorá má pri teplote 20 °C tlak pár 0,01 kPa a viac
alebo ktorá má zodpovedajúcu prchavosť za konkrétnych podmienok použitia.
Doterajšie nedostatky problematiky zakoncentrovania prchavých organických zlúčenín rieši predložený
vynález, ktorý umožňuje odstrániť prchavé organické zlúčeniny adsorpciou na adsorbenty alebo stripovaním
a ich následnou desorpciou, čím sa získajú adsorbované látky opäť v nezmenenom stave v niekoľkonásobne
vyššej koncentrácii oproti pôvodnej.
Zariadenie a spôsob podľa tohto vynálezu umožňuje uskutočniť adsorpciu a následne desorpciu v uzavretom
cykle na zakoncentrovanie prchavej organickej zlúčeniny tak, ako je schematicky znázornený na obrázku 1.
Zariadenie na zakoncentrovanie prchavých organických zlúčenín adsorpciou a desorpciou podľa vynálezu
spočíva v tom, že jednotlivé prvky zariadenia sú zapojené za sebou do jedného cyklu, ako je to podrobne
znázornené na obr. 2. Zariadenie pozostáva z dúchadla 1 na prívod stripovacieho plynu do zásobnej nádrže 4
na tvorbu aerosólu – stripovaného plynu vytvoreného stripovaním zásobného roztoku prchavých organických
zlúčenín v zásobnej nádrži 4 pomocou aerátora 3 umiestneného v zásobnej nádrži 4 roztoku prchavých organických zlúčenín. Na prívode stripovacieho plynu do zásobnej nádrže 4 je škrtiaci ventil 2 na ovládanie prietoku stripovacieho plynu. Za zásobnou nádržou 4 sú za sebou napojené prvý výmenník tepla 5 a druhý výmenník tepla 8, ktoré sú vybavené olejovým termostatom 6 na dosiahnutie požadovanej teploty stripovaného
plynu privedeného zo zásobnej nádrže 4 v druhom výmenníku tepla 8. Druhý výmenník tepla 8 je naplnený
adsorbentom 7 na adsorpciu alebo desorpciu stripovaného plynu privádzaného z prvého výmenníka tepla 5.
Na druhý výmenník tepla 8 je napojený chladič 9 na chladenie stripovaného plynu z druhého výmenníka tepla 8 po desorpcii prchavých organických zlúčenín v druhom výmenníku tepla 8. Chladič 9 je pripojený
na nádrž 10 odvedeného kondenzátu z chladiča 9 a na dúchadlo 1 odvodom stripovaného plynu z chladiča 9.
Prchavou organickou látkou sú alkoholy s jednou skupinou -OH, najmä etanol. Adsorbentmi sú aktívne
uhlia, polymérne sorbenty alebo zeolity. Stripovacími plynmi sú vzduch, CO2, N2.
Ako ohrevné médium v prvom a druhom výmenníkoch tepla 5 a 8 je použitý olej a ako chladiace médium
v chladiči 9 je použitá chladiaca kvapalina. Rovnako môžu byť použité v prípadoch procesu zakoncentrovania rôznych prchavých organických látok aj iné médiá.
Spôsob zakoncentrovania prchavých organických zlúčenín adsorpciou a desorpciou prebieha v uzavretom
cykle podľa vynálezu v tom istom zariadení takto:
Najskôr prebieha adsorpcia prchavých organických zlúčenín pri teplote okolia. Z dúchadla 1 sa privádza
stripovací plyn do zásobnej nádrže 4 zásobného roztoku s nízkou koncentráciou organických prchavých látok. Prietok stripovacieho plynu je ovládaný škrtiacim ventilom 2. Stripovací plyn vstupujúci do zásobnej
nádrže 4 prechádza cez aerátor 3, čím sa vytvorí aerosól – stripovaný plyn prchavej organickej zlúčeniny
v zásobnej nádrži 4, ktorý sa vedie do prvého výmenníka tepla 5 a následne druhého výmenníka tepla 8 s pórovitým lôžkom adsorbenta 7, v ktorom sa uskutočňuje proces adsorpcie prchavej organickej zlúčeniny
zo stripovaného plynu na povrchu adsorbenta 7. Proces adsorpcie sa uskutočňuje pri teplote okolia. Stripovaný plyn zbavený časti prchavej organickej zlúčeniny po jej adsorpcii v druhom výmenníku tepla 8 sa vedie
do chladiča 9 a po prechode chladičom 9 sa vracia cez dúchadlo 1 vo forme stripovacieho plynu do zásobnej
nádrže 4. Proces adsorpcie pokračuje tým istým spôsobom a opakuje sa dovtedy, kým nedôjde k zahlteniu
adsorbentu prchavou organickou zlúčeninou. Po ukončení procesu adsorpcie sa zásobný roztok odčerpá
zo zásobnej nádrže 4 a zmeria sa pokles objemu a koncentrácie prchavej organickej zlúčeniny v zásobnom
roztoku. Úbytok prchavej organickej zlúčeniny je v tomto okamihu spôsobený naviazaním na adsorbent.
Následne prebieha druhá časť cyklu – proces desorpcie, pri ktorom stripovaný plyn zo zásobnej nádrže 4
sa vedie do prvého výmenníka tepla 5 s ohrevom ovládaným olejovým termostatom 6 a následne sa vedie
do druhého výmenníka tepla 8 zohriaty na teplotu potrebnú na to, aby v druhom výmenníku tepla 8 prebehol
proces desorpcie prchavej organickej zlúčeniny z adsorbentu 7 do stripovaného plynu vo zvýšenej koncentrácii, pričom dochádza k regenerácii adsorbentu 7. Teplotný rozsah počas desorpcie je limitovaný teplotou varu
prchavej organickej zlúčeniny a teplotou, ktorá nespôsobí degradáciu adsorbentu 7. Po desorpcii v druhom
výmenníku tepla 8 je stripovaný plyn vedený do chladiča 9, kde sa ochladí a po ochladení v chladiči 9 sa
kondenzáciou oddelí kvapalná fáza s desorbovanými molekulami organickej prchavej zlúčeniny do nádrže 10
na kondenzát. Teplota ochladenia v chladiči 9 musí byť pod teplotou rosného bodu organickej prchavej zlúčeniny. Stripovací plyn sa z chladiča 9 opäť vracia cez dúchadlo 1 vo forme stripovacieho plynu do zásobnej
nádrže 4 na stripovanie zásobného roztoku. Proces desorpcie pokračuje tým istým spôsobom a opakuje sa
dovtedy, kým sa nedosiahne požadovaná koncentrácia organickej prchavej zlúčeniny v kondenzáte.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
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Na obrázku 1 je schematicky znázornený princíp adsorpcie a následnej desorpcie v uzavretom cykle
s cieľom vytvoriť kondenzát s vyšším obsahom prchavej organickej zlúčeniny.
Na obrázku 2 je znázornená schéma zariadenia na proces adsorpcie a desorpcie v uzavretom cykle.
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Príklad 1
Najskôr prebehla adsorpcia prchavých organických zlúčenín pri teplote okolia. Z dúchadla 1 sa privádzal
stripovací plyn do zásobnej nádrže 4 zásobného roztoku s nízkou koncentráciou etanolu s objemom 1 l.
Vo všetkých uvedených príkladoch bol použitý ako stripovací plyn vzduch. Prietok stripovacieho plynu je
ovládaný škrtiacim ventilom 2 a bol nastavený na 5 l/min. Stripovací plyn vstupujúci do zásobnej nádrže 4
prechádzal cez aerátor 3, čím sa vytvoril aerosól – stripovaný plyn etanolu v zásobnej nádrži 4, ktorý sa viedol do prvého výmenníka tepla 5 a následne druhého výmenníka tepla 8 s pórovitým lôžkom adsorbentu 7,
v ktorom sa uskutočňoval proces adsorpcie etanolu zo stripovaného plynu na povrchu adsorbentu 7. Vo všetkých uvedených príkladoch bolo ako adsorbent použité aktívne uhlie od rôznych výrobcov. Proces adsorpcie
sa uskutočňoval pri teplote okolia. Stripovaný plyn zbavený časti etanolu po jeho adsorpcii v druhom výmenníku tepla 8 sa viedol do chladiča 9 a po prechode chladičom 9 sa vracal cez dúchadlo 1 do zásobnej nádrže 4. Proces adsorpcie pokračoval tým istým spôsobom a opakoval sa dovtedy, kým nedošlo k zahlteniu
adsorbentu etanolom. Po 12 hodinách bola adsorpcia zastavená a zásobný roztok odobraný zo zásobnej nádoby. Následne sa zmeral pokles objemu v zásobnej nádrži 4 a pyknometricky sa zmerala koncentrácia etanolu v zásobnom roztoku. Úbytok etanolu bol v tomto okamihu spôsobený naviazaním na adsorbent.
Následne prebehla druhá časť cyklu – proces desorpcie, pri ktorom stripovaný plyn zo zásobnej nádrže 4
sa viedol do prvého výmenníka tepla 5 a následne druhého výmenníka tepla 8 s ohrevom ovládaným olejovým termostatom 6 nastaveným na teplotu 150 °C potrebnú nato, aby v druhom výmenníku tepla 8 prebehol
proces desorpcie etanolu z adsorbentu 7 do stripovaného plynu vo zvýšenej koncentrácii, pričom dochádzalo
k regenerácii adsorbentu 7. Po desorpcii v druhom výmenníku tepla 8 bol stripovaný plyn vedený do chladiča
9, kde sa ochladil a po ochladení v chladiči 9 sa kondenzáciou oddelila kvapalná fáza s desorbovanými molekulami etanolu do nádrže 10 na kondenzát. Teplota ochladenia v chladiči 9 musí byť pod teplotou rosného
bodu organickej prchavej zlúčeniny. Stripovaný plyn sa z chladiča 9 opäť vracal cez dúchadlo 1 do zásobnej
nádrže 4 na stripovanie zásobného roztoku. Proces desorpcie pokračoval tým istým spôsobom a opakoval sa
dovtedy, kým sa nedosiahla požadovaná koncentrácia etanolu v kondenzáte. Počas desorpcie po 30 min.
od začiatku a následne po 3 hodinách (koniec desorpcie) bol odobraný kondenzát, zmeraný jeho objem
a pyknometricky stanovená koncentrácia etanolu. Po desorpcii bolo aktívne uhlie odvážené. Boli uskutočnené 3 merania za tých istých podmienok. Merané veličiny a ich hodnoty sú uvedené v tabuľke 1.
Tabuľka 1
Hodnoty meraných veličín adsorpcie a desorpcie – adsorbent aktívne uhlie (AC 1, 80 g)
ADSORPCIA
AC 1
1.
meranie
2.
meranie
3.
meranie

DESORPCIA
EtOHEtOHΔ V-SS EtOH-R2 V-COND1
V-COND2
COND1
COND2
[ml]
[%]
[ml]
[ml]
[%]
[%]

V-SS
[l]

EtOH-Rl
[%]

m-AC
[g]

1

2,0

31

1,5

19

29,8

27

26,0

83,0

1

2,0

31

1,5

19

29,7

27

26,0

82,3

1

2,0

32

1,6

20

28,0

27

25,7

82,6

35

40

V-SS – objem zásobného roztoku na začiatku procesu,
EtOH-Rl – koncentrácie etanolu v zásobnom roztoku na začiatku procesu,
Δ V-SS – zmena – zníženie objemu zásobného roztoku po adsorpcii,
EtOH-R2 – koncentrácia etanolu v zásobnom roztoku po adsorpcii,
V-COND1 – objem kondenzátu po 30 min. desorpcie,
EtOH-COND1 – koncentrácia etanolu vo V-COND1,
V-COND2 – objem kondenzátu po desorpcii,
EtOH-COND2 koncentrácia etanolu vo V-COND2,
m-AC – hmotnosť aktívneho uhlia po desorpcii.

45

Príklad 2
V príklade 2 sa postupovalo rovnako ako v príklade 1 s tým rozdielom, že bol ako adsorbent 7 použitý iný
druh aktívneho uhlia označený ako AC2. Merané veličiny a ich hodnoty sú uvedené v tabuľke 2.

4

SK 288853 B6

Tabuľka 2
Hodnoty meraných veličín adsorpcie a desorpcie – adsorbent aktívne uhlie (AC2, 80 g)
ABSORPCIA
AC2

V-SS
[l]

EtOH-R1
[%]

Δ V-SS
[ml]

1

2,0

28

1,7

18

25,7

26

23,6

82,7

1

2,0

30

1,8

18

24,8

25

22,7

84,0

1

2,0

29

1,7

19

25,2

26

23,1

83,0

1.
meranie
2.
meranie
3.
meranie
5

10

15

20

25

m-AC
[g]

V-SS – objem zásobného roztoku,
EtOH-R1 – koncentrácie etanolu v zásobnom roztoku,
Δ V-SS – zmena objemu zásobného roztoku po adsorpcii,
EtOH-R2 – koncentrácia etanolu v zásobnom roztoku po adsorpcii,
V-COND1 – objem kondenzátu po 30 min. desorpcie,
EtOH-COND1 – koncentrácia etanolu vo V-COND1,
V-COND2 – objem kondenzátu po desorpcii,
EtOH-COND2 koncentrácia etanolu vo V-COND2,
m-AC – hmotnosť aktívneho uhlia po desorpcii.
V príkladoch 3 až 7 boli použité viaceré druhy aktívneho uhlia (LGCO 85, LGCO100, Applichem, Centralchem, PGChem), pričom dosiahnuté výsledné hodnoty pri použití týchto druhov sa líšili nepatrne. Preto
sú v tabuľkách 3 až 7 stručne uvedené priemerné výsledné hodnoty.
Príklad 3
V príklade 3 sa postupovalo rovnako ako v príklade 1 s nasledujúcimi rozdielmi: Ako adsorbent 7 boli
použité rôzne druhy aktívneho uhlia. Počiatočná koncentrácia etanolu v zásobnom roztoku bola 1,1 %. Dĺžka
trvania desorpcie bola 4 hod. Dosiahnuté výsledné hodnoty sú uvedené v tabuľke 3.
Tabuľka 3
Hodnoty meraných veličín adsorpcie a desorpcie – adsorbent aktívne uhlie (80 g)

ADSORPCIA

DESORPCIA

30

DESORPCIA
EtOHEtOHEtOH-R2 V-COND1
V-COND2
COND1
COND2
[%]
[ml]
[ml]
[%]
[%]

hmotnosť vsádzky aktívneho uhlia
objem zásobného roztoku
koncentrácia etanolu v zásobnom roztoku pred adsorpciou
dĺžka trvania adsorpcie
objem kondenzátu
koncentrácia etanolu v kondenzáte
dĺžka trvania desorpcie

80 gramov
1 liter
1,1 %
12 hodín
34 mililitrov
13,7 %
4 hodiny

Príklad 4
V príklade 4 sa postupovalo rovnako ako v príklade 3 s tým rozdielom, že počiatočná koncentrácia etanolu v zásobnom roztoku bola 2,0 %. Dosiahnuté výsledné hodnoty sú uvedené v tabuľke 4.
Tabuľka 4
Hodnoty meraných veličín adsorpcie a desorpcie – adsorbent aktívne uhlie (80 g)

ADSORPCIA

DESORPCIA

hmotnosť vsádzky aktívneho uhlia
objem zásobného roztoku
koncentrácia etanolu v zásobnom roztoku pred adsorpciou
dĺžka trvania adsorpcie
objem kondenzátu
koncentrácia etanolu v kondenzáte
dĺžka trvania desorpcie

35

5

80 gramov
1 liter
2,0 %
12 hodín
28 mililitrov
31,5 %
4 hodiny
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Príklad 5
V príklade 5 sa postupovalo rovnako ako v príklade 3 s tým rozdielom, že počiatočná koncentrácia etanolu v zásobnom roztoku bola 5,2 %. Dosiahnuté výsledné hodnoty sú uvedené v tabuľke 5.
5

Tabuľka 5
Hodnoty meraných veličín adsorpcie a desorpcie – adsorbent aktívne uhlie (80 g)

ADSORPCIA

DESORPCIA

10

15

hmotnosť vsádzky aktívneho uhlia
objem zásobného roztoku
koncentrácia etanolu v zásobnom roztoku pred adsorpciou
dĺžka trvania adsorpcie
objem kondenzátu
koncentrácia etanolu v kondenzáte
dĺžka trvania desorpcie

80 gramov
1 liter
5,2 %
12 hodín
30 mililitrov
35,6 %
4 hodiny

Príklad 6
V príklade 6 sa postupovalo rovnako ako v príklade 3 s tým rozdielom, že počiatočná koncentrácia etanolu v zásobnom roztoku bola 10,6 %. Dosiahnuté výsledné hodnoty sú uvedené v tabuľke 6.
Tabuľka 6
Hodnoty meraných veličín adsorpcie a desorpcie – adsorbent aktívne uhlie (80 g)

ADSORPCIA

DESORPCIA

hmotnosť vsádzky aktívneho uhlia
objem zásobného roztoku
koncentrácia etanolu v zásobnom roztoku pred adsorpciou
dĺžka trvania adsorpcie
objem kondenzátu
koncentrácia etanolu v kondenzáte
dĺžka trvania desorpcie

80 gramov
1 liter
10,6 %
12 hodín
30 mililitrov
43,7 %
4 hodiny

Príklad 7
V príklade 7 sa postupovalo rovnako ako v príklade 3 s tým rozdielom, že počiatočná koncentrácia etanolu v zásobnom roztoku bola 14,9 %. Dosiahnuté výsledné hodnoty sú uvedené v tabuľke 7.
20

Tabuľka 7
Hodnoty meraných veličín adsorpcie a desorpcie – adsorbent aktívne uhlie (80 g)

ADSORPCIA

DESORPCIA

25

30

hmotnosť vsádzky aktívneho uhlia
objem zásobného roztoku
koncentrácia etanolu v zásobnom roztoku pred adsorpciou
dĺžka trvania adsorpcie
objem kondenzátu
koncentrácia etanolu v kondenzáte
dĺžka trvania desorpcie

80 gramov
1 liter
14,9 %
12 hodín
33 mililitrov
65,2 %
4 hodiny

Záverom z experimentálnych meraní je, že produktom adsorpčno-desorpčného zariadenia je kondenzát,
ktorý má približne 4,5-krát (v prípade vyššej počiatočnej hodnoty koncentrácie v zásobnom roztoku – príklad
7) až 12-krát (v prípade nízkej počiatočnej hodnoty koncentrácie v zásobnom roztoku – príklad 3) vyššiu
koncentráciu etanolu, ako je v zásobnom roztoku použitom na začiatku.
I keď sú príklady uskutočnenia zamerané len na prchavú organickú zlúčeninu etanol s ohľadom na to, že
v praxi je najčastejšia požiadavka na zakoncentrovanie tejto prchavej organickej zlúčeniny, zariadenie a spôsob podľa tohto vynálezu sú rovnako použiteľné na zakoncentrovanie iných prchavých organických zlúčenín.
Priemyselná využiteľnosť

35

Princíp zakoncentrovania prchavej organickej zlúčeniny procesom adsorpcie a následnej desorpcie pomocou adsorbentu v uzavretom cykle možno použiť napríklad v procese fermentácie v potravinárskom priemysle alebo napríklad v procese čistenia odpadových vôd na zachytenie konkrétnych organických zlúčenín nevhodných na opätovné vypustenie do recipientu.
40
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Zoznam vzťahových značiek

5

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

– dúchadlo
– škrtiaci ventil
– aerátor
– zásobná nádrž
– prvý výmenník tepla
– olejový termostat
– adsorbent
– druhý výmenník tepla
– chladič
– nádrž na kondenzát
– miesto na odber zásobného roztoku
– miesto na odber kondenzátu

15

7
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PATENTOVÉ NÁROKY
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1. Zariadenie na zakoncentrovanie prchavých organických zlúčenín adsorpciou a desorpciou, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z dúchadla (1) na prívod stripovacieho plynu do zásobnej nádrže (4) na tvorbu stripovaného plynu vytvoreného stripovaním zásobného roztoku prchavých organických
zlúčenín v zásobnej nádrži (4) pomocou aerátora (3) umiestneného v zásobnej nádrži (4) roztoku prchavých
organických zlúčenín, za zásobnou nádržou (4) sú za sebou napojené prvý výmenník tepla (5) a druhý výmenník tepla (8), ktoré sú vybavené olejovým termostatom (6) na dosiahnutie požadovanej teploty stripovaného plynu v druhom výmenníku tepla (8), pričom druhý výmenník tepla (8) je naplnený adsorbentom (7)
na adsorpciu alebo desorpciu stripovaného plynu privádzaného z prvého výmenníka tepla (5), za druhým
výmenníkom tepla (8) je pripojený chladič (9) na chladenie stripovaného plynu z druhého výmenníka tepla
(8) po desorpcii prchavých organických zlúčenín, pričom chladič (9) je pripojený na nádrž (10) kondenzátu
z chladiča (9) a na dúchadlo (1) odvodom stripovaného plynu z chladiča (9).
2. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že prívod stripovacieho plynu z dúchadla (1) do zásobnej nádrže (4) je ovládaný škrtiacim ventilom (2).
3. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že prchavou organickou zlúčeninou
sú alkoholy s jednou skupinou -OH.
4. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že prchavou organickou zlúčeninou
je etanol.
5. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že adsorbentmi (7) sú aktívne uhlia,
polymérne sorbenty alebo zeolity.
6. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že stripovacími plynmi sú vzduch,
CO2, N2.
7. Spôsob zakoncentrovania prchavých organických zlúčenín adsorpciou a desorpciou pomocou zariadenia podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že prebieha v uzavretom cykle a pozostáva z nasledujúcich krokov: adsorpcie prchavých organických zlúčenín, kde pri teplote okolia sa z dúchadla (1) privádza
stripovací plyn do zásobnej nádrže (4) cez aerátor (3) so zásobným roztokom s nízkou koncentráciou organických prchavých látok, a vytvorený stripovaný plyn prchavej organickej zlúčeniny sa vedie zo zásobnej
nádrže (4) do prvého výmenníka tepla (5) a následne druhého výmenníka tepla (8) s pórovitým lôžkom vytvoreným adsorbentom (7) na adsorbovanie prchavej organickej zlúčeniny na povrchu adsorbenta (7), a následne sa stripovaný plyn zbavený časti prchavej organickej zlúčeniny po jej adsorpcii v druhom výmenníku
tepla (8) vedie do chladiča (9) a po prechode chladičom (9) sa vracia cez dúchadlo (1) do zásobnej nádrže
(4), po ukončení procesu adsorpcie sa zásobný roztok odčerpá zo zásobnej nádrže (4) a zmeria sa pokles objemu a koncentrácie prchavej organickej zlúčeniny v zásobnom roztoku; a následne desorpcie prchavých organických zlúčenín, pri ktorej sa z dúchadla (1) privádza stripovací plyn do zásobnej nádrže (4) cez aerátor
(3), stripovaný plyn sa zo zásobnej nádrže (4) vedie do prvého výmenníka tepla (5) a následne druhého výmenníka tepla (8) s ohrevom ovládaným olejovým termostatom (6) na teplotu potrebnú na proces desorpcie
prchavej organickej zlúčeniny z adsorbentu (7), pričom sa z povrchu adsorbenta (7) desorbuje prchavá organická zlúčenina, po desorpcii v druhom výmenníku tepla (8) je stripovaný plyn vedený do chladiča (9), kde
sa ochladí a po ochladení v chladiči (9) sa kondenzáciou oddelí kvapalná fáza s desorbovanými molekulami
organickej prchavej zlúčeniny do nádrže (10) na kondenzát, stripovaný plyn sa z chladiča (9) opäť vracia cez
dúchadlo (1) do zásobnej nádrže (4), po ukončení desorpcie sa zmeria koncentrácia organickej prchavej zlúčeniny v kondenzáte.
8. Spôsob podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že teplota počas desorpcie je v intervale
medzi teplotou varu prchavej organickej zlúčeniny a teplotou, ktorá nespôsobí degradáciu adsorbentu (7).
9. Spôsob podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že teplota ochladenia v chladiči (9) je
nižšia ako teplota rosného bodu organickej prchavej zlúčeniny.
1 výkres
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