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Σκοπός
Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη της κλασματικής απόσταξης συνεχούς λειτουργίας
για το διαχωρισμό δυαδικού μίγματος οργανικών ενώσεων (μεθανόλη-ισοπροπανόλη) και ο
υπολογισμός των θεωρητικών βαθμίδων απόσταξης με τη εφαρμογή των μεθόδων McCabe - Thiele
και Fenske – Underwood- Gilliand.
Θεωρία
Απόσταξη καλείται η διεργασία με την οποία γίνεται διαχωρισμός των συστατικών ομογενούς
μίγματος υγρού- υγρού ή υγρού στερεού εκμεταλλευόμενη τη διαφορά των πτητικοτήτων των
συστατικών του μίγματος. Ανάλογα με το μίγμα που θέλουμε να αποστάξουμε και τις συνθήκες που
εφαρμόζουμε η απόσταξη διακρίνεται σε απλή απόσταξη, κλασματική απόσταξη, απόσταξη με
υδρατμούς και απόσταξη σε κενό ή σε ελαττωμένη πίεση.
Η κλασματική απόσταξη χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό ενός πτητικού συστατικού από ένα
λιγότερο πτητικό ή, γενικότερα, ενός υγρού μίγματος συστατικών που εμφανίζουν διαφορετική
πτητικότητα.
Για ένα μίγμα που βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας ισχύει ότι:
όπου 𝑓𝑖𝑉 = 𝑦𝑖 𝛷𝑖 𝑃 και 𝑓𝑖𝐿 = 𝑥𝑖 𝛾𝑖 𝑃𝑖𝑠
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Η σχετική πτητικότητα δύο συστατικών δίνεται από 𝛼𝑖𝑗 = 𝑦𝑗
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. Με κατάλληλες παραδοχές και

απλοποιήσεις τελικά προκύπτει ότι για μια απόσταξη χαμηλών πιέσεων και ιδανικό μίγμα ή μίγμα
συστατικών παρόμοιας χημικής σύστασης η σχετική πτητικότητα είναι ίση με:

όπου 𝑃𝑖𝑠 η τάση ατμών του συστατικού i.
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Στο Σχήμα 1 φαίνεται μία τυπική διάταξη κλασματικής απόσταξης η οποία περιλαμβάνει: τη στήλη
διαχωρισμού, τον αναβραστήρα, τον συμπυκνωτήρα και το δοχείο αναρροής.
Το προς διαχωρισμό μίγμα εισέρχεται από την τροφοδότηση στο μέσο της στήλης, χωρίζοντάς την στο
τμήμα εμπλουτισμού (άνω τμήμα) και στο τμήμα εξάντλησης (κάτω τμήμα). Στον πυθμένα της στήλης

υπάρχει ο αναβραστήρας που προκαλεί μερικό βρασμό του κατερχόμενου υγρού. Οι παραγόμενοι
ατμοί κατά την άνοδό τους έρχονται σε επαφή με το υγρό στις διαδοχικές βαθμίδες όπου
εμπλουτίζονται με το πτητικό συστατικό. Οι εξερχόμενοι ατμοί από την κορυφή της στήλης
συμπυκνώνονται πλήρως στον ολικό συμπυκνωτήρα. Μέρος του συμπυκνώματος επιστρέφει στην
κορυφή της στήλης ως αναρροή και εμπλουτίζει τους ανερχόμενους ατμούς, ενώ του υπόλοιπο μέρος
του συμπυκνώματος λαμβάνεται ως απόσταγμα.

Σχήμα 1. Τυπική διάταξη κλασματικής απόσταξης
Η στήλη της απόσταξης χαρακτηρίζεται από την παρουσία διάτρητων (συνήθως) δίσκων όπου σε κάθε
δίσκο το υγρό και ο ατμός που έρχονται σε επαφή βρίσκονται σε ισορροπία (θεωρητική βαθμίδα) ή σε
ποσοστό της ισορροπίας (απόδοση πραγματικών δίσκων).
Η κλασματική απόσταξη των μιγμάτων μελετάται με μεθοδολογίας που κύριο σκοπό έχουν των
υπολογισμό των θεωρητικών βαθμίδων. Οι κύριες κατηγορίες τέτοιων μεθοδολογιών είναι:
• Γραφικές μέθοδοι που εφαρμόζονται κυρίως σε δυαδικά συστήματα
• Αναλυτικές (shortcut) μεθοδολογίες που είναι σύνολα εμπειρικών και ημι-εμπειρικών εξισώσεων
που μπορούν να επιλυθούν σχετικά εύκολα ακόμα και σε χαρτί με τη χρήση απλής ή
προγραμματιζόμενης αριθμομηχανής.
• Μεθοδολογίες υπολογισμών δίσκου-δίσκου που επιλύονται ισοζύγια μάζας και ενέργειας σε
κάθε δίσκο και για κάθε συστατικό. Στις μεθοδολογίες αυτές γίνεται επίλυση συστημάτων
πολλών εξισώσεων και μεταβλητών, αλλά λόγω της μορφής του συστήματος που προκύπτει είναι
δυνατή και γρήγορη η επίλυσή τους ακόμα και σε συμβατικούς υπολογιστές. Όμως είναι
απαραίτητη η χρήση υπολογιστή και κατάλληλου λογισμικού.
Συνηθέστερη γραφική μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι αυτή των McCabe - Thiele η οποία για
απλοποίηση των υπολογισμών χρησιμοποιεί συγκεκριμένες παραδοχές. Για τη κατασκευή
διαγράμματος απαιτείται η χρήση πειραματικών δεδομένων ισορροπίας φάσεων ατμού-υγρού
κατασκευάζονται τρεις ευθείες γραμμές (γραμμές λειτουργίας των δύο τμημάτων της στήλης
γραμμή θερμικής κατάστασης της τροφοδοσίας (q-line)).
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Οι γραφικές μέθοδοι υπολογισμού των θεωρητικών βαθμίδων μίας αποστακτικής στήλης δεν είναι
ακριβείς όταν η γραμμές λειτουργίας πλησιάζουν τη γραμμή ισορροπίας με συνέπεια το μεγάλο αριθμό
θεωρητικών βαθμίδων.
Στις shortcut μεθοδολογίες η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία είναι αυτή των Fenske –
Underwood – Gilliland. Η χρήση της είναι απλή αλλά περιορίζεται από την παραδοχή της σταθερής (ή
σχεδόν σταθερής) σχετικής πτητικότητας κατά μήκος της στήλης.
Σημειώνεται ότι η κλασματική απόσταξη είναι η διεργασία με τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη
δυναμικότητα στον κόσμο και εφαρμόζεται σε ευρύτατο φάσμα βιομηχανιών, που εκτείνονται από τη
διύλιση του πετρελαίου και την πετροχημική βιομηχανία (παραγωγή καυσίμων, οργανικών διαλυτών
και αντιδραστηρίων) μέχρι τις βιομηχανίες τροφίμων (παραγωγή αλκοολούχων ποτών και χυμών
φρούτων) και την προστασία του περιβάλλοντος (ανάκτηση διαλυτών).
Πειραματικό μέρος
Η πειραματική διάταξη αποτελείται από:
• γυάλινη στήλη τύπου Oldershaw διαμέτρου 30mm, η οποία περιέχει 10 διάτρητους δίσκους στο
άνω τμήμα (εμπλουτισμού) και 20 στο κάτω τμήμα (εξάντλησης),
• βελονοειδή βάννα για τη ρύθμιση της παροχής της τροφοδοσίας η οποία μετράται σε
ογκομετρικό κύλινδρο,
• ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ηλεκτρικός χρονοδιακόπτης για τη ρύθμιση του λόγου αναρροής
(reflux ratio),
• αναβραστήρας που αποτελείται από σφαιρική φιάλη με ειδική διάταξη εξαγωγής του
υπολείμματος,
• ρυθμιζόμενες ηλεκτρικές
αντιστάσεις για τη προθέρμανση της τροφοδοσίας και του
αναβραστήρα,
• συμπυκνωτήρας που ψύχεται με νερό και
• θερμόμετρα σε διάφορα σημεία της στήλης (πυθμένας, δίσκος τροφοδοσίας, κορυφή στήλης) για
την παρακολούθηση του φαινομένου.
Για την εκτέλεση του πειράματος, ανοίγεται αρχικά το νερό ψύξης του συμπυκνωτήρα κορυφής και
του ψυκτήρα του υπολείμματος. Η τροφοδότηση ρυθμίζεται στην επιθυμητή παροχή και θερμοκρασία
και η θέρμανση του αναβραστήρα αρχίζει όταν έχει συλλεχθεί αρκετό υγρό. Η αναρροή ρυθμίζεται
στον επιθυμητό λόγο.
Μετά την σταθεροποίηση των θερμοκρασιών, αδειάζεται το δοχείο συλλογής αποστάγματος και η
στήλη λειτουργεί σε σταθερές συνθήκες επί 20 λεπτά περίπου. Κατά την μόνιμη λειτουργία
καταγράφονται τα εξής στοιχεία:
• Ποσότητα τροφοδοσίας και προϊόντος κορυφής (αποστάγματος).
• Θερμοκρασίες τροφοδοσίας, δίσκου τροφοδοσίας, κορυφής και πυθμένα.
• Σύσταση τροφοδοσίας και αποστάγματος.
Οι θερμοκρασίες καταγράφονται ανά 5 λεπτά και λαμβάνονται οι μέσοι όροι. Οι συστάσεις
προσδιορίζονται με μέτρηση του δείκτη διάθλασης στους 25°C, με την βοήθεια διαγράμματος
σύστασης-δείκτης διάθλασης (ενότητα C στο Παράρτημα).
Σημειώνεται ότι χρησιμοποιείται δυαδικό μίγμα οργανικών ενώσεων μεθανόλης-ισοπροπανόλης το
οποίο θεωρείται ότι παρουσιάζουν παρόμοια απόκλιση από την ιδανική συμπεριφορά στην υγρή φάση.
Η απόσταξη γίνεται σε ατμοσφαιρική πίεση.

Ζητούμενα
1. Να σχεδιασθεί το μεθοδολογικό διάγραμμα ροής και οργάνων.
2. Να γίνει το ολικό ισοζύγιο μάζας και τα ισοζύγια μάζας των επί μέρους συστατικών του μίγματος.
3. Να υπολογισθεί γραφικά (μέθοδος McCabe - Thiele) ο απαιτούμενος αριθμός των θεωρητικών
βαθμίδων της απόσταξης από τα δεδομένα σύστασης της τροφοδοσίας και των προϊόντων κορυφής
και πυθμένα, για το λόγο αναρροής του πειράματος.
4. Να υπολογισθεί ο αριθμός των θεωρητικών βαθμίδων για τα δεδομένα του πειράματος με την
αναλυτική μέθοδο Fenske – Underwood – Gilliand.
5. Να συγκριθούν τα αποτελέσματα των θεωρητικών υπολογισμών 3 και 4 με τους πραγματικούς
δίσκους την στήλης και να υπολογισθούν οι αντίστοιχοι συνολικοί βαθμοί απόδοσης.
6. Ποίες οι προϋποθέσεις για την ισχύ των εξισώσεων Fenske – Underwood – Gilliand και της
μεθόδου McCabe – Thiele.
7. Πότε μία αποστακτική στήλη εμφανίζει μεγαλύτερη διαχωριστική ικανότητα, με θερμική μόνωση ή
χωρίς μόνωση.
8. Η λειτουργία της αποστακτικής στήλης είναι συμφέρουσα με ολικό η μερικό συμπυκνωτήρα.
9. Αυξάνεται ή ελαττώνεται η διαχωριστική ικανότητα της αποστακτικής στήλης όταν αυξηθεί η
πίεση.(Αναφέρατε και άλλες τυχόν επιδράσεις)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
A. Θερμοφυσικές ιδιότητες ουσιών (DIPPR,1997)

Ισοπροπανόλη
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B. Δεδομένα Ισορροπίας Φάσεων Ατμού – Υγρού Μεθανόλης - Ισοπροπανόλης

Εξίσωση Antoine: log P s = A −

B
, Ps in mmHg, t in oC
t+C

C. Καμπύλη αναφοράς για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης μεθανόλης σε μίγμα μεθανόλης / 2προπανόλης με χρήση του δείκτη διάθλασης στους 25⁰C

100
y = -2076,3x + 2855,7
R² = 0,9995

90
80

% κ.β. Μεθανόλη

70
60
50
40
30
20
10
0
1,327

1,337

1,347

1,357

Δείκτης Διάθλασης

1,367

1,377

