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CHEMICKÝ PRŮMYSL 

mický tok lze charakterizovat veličinami označovanými 
jako stupeň smočení povrchu katalyzátoru, tlou�ťka stéka-
jícího filmu a turbulence ve stékajícím filmu. Rozdíly 
v těchto veličinách ovlivňují přenosové jevy, např. přenos 
vodíku k povrchu zkrápěného katalyzátoru v hydrogenač-
ních reaktorech. Praktickým důsledkem je pak skutečnost, 
�e údaje o průběhu katalytických reakcích naměřené 
v laboratorním modelovém reaktoru nemohou být přímo 
pou�ity pro návrh průmyslového reaktoru. Laboratorní 
výzkum poskytuje pouze základní údaje o schůdnosti dané 
reakční cesty. Podmínky pro nastavení reakčních paramet-
rů jsou získávány v čtvrtprovozních reaktorech, které se 
svými vlastnostmi blí�i provoznímu uspořádání. Čtvrtpro-
vozní výzkum je v�ak ekonomicky i časově velmi náročný. 

Cílem této práce je hodnocení mo�nosti návrhu pro-
vozního zařízení přímo z laboratorních údajů vyu�itím 
zku�eností s procesy, které byly ji� realizovány, při kte-
rých probíhá jiná, ale příbuzná chemická reakce. Pro tyto 
procesy jsou k dispozici údaje o průběhu procesu 
v laboratorním, čvrtprovozním i provozním reaktoru. Jed-
nou z takových reakcí je hydrogenační alkylace anilinu 
ethanolem. Kdyby se podařilo vyu�itím těchto údajů 
zvládnout postup návrhu provozního reaktoru na základě 
údajů naměřených v laboratorním reaktoru, usnadnilo by 
to vývoj nových procesů.  

Tato extrapolace by byla vyu�itelná u technologií 
zalo�ených na stejném principu. Např. na základě ji� zná-
mých výsledků získaných při hydrogenační alkylaci anili-
nu ethanolem v kapalné fázi na kovovém katalyzátoru by 
bylo mo�né vyvíjet analogické procesy, proces hydroge-
nační alkylace anilinu isopropylalkoholem a n-butanolem 
k výrobě N-isopropylanilinu, N-butylanilinu a dal�ích pro-
duktů.  

 
 

Popis procesu hydrogenační alkylace anilinu 
ethanolem v kapalné fázi  

 
N-ethylanilin a N,N-diethylanilin se připravují v závo-

du BC MCHZ hydrogenační alkylací anilinu ethanolem ve 
zkrápěných adiabatických reaktorech na tabletovaném 
katalyzátoru, jeho� aktivní slo�kou je měď. Mechanismus 
reakce je popsán v publikacích1,2. Podle reakčních podmí-
nek je mo�né vyrábět přednostně buď monoethylanilin 
nebo diethylanilin. 

 
M e c h a n i s m u s  r e a k c í  
 
Hlavní reakce 

Za přítomnosti kovového katalyzátoru probíhá 
v prvním stupni dehydrogenace ethanolu na acetaldehyd, 
který reaguje s anilinem za vzniku N-ethylidenanilinu 
a molekuly vody. Hydrogenací N-ethylidenanilinu vzniká 
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Úvod  

 
Významnou částí výrobkového portfolia podniku BC 

MCHZ, s.r.o., je výroba aminů. Podnik je znám předev�ím 
jako výrobce anilinu a cyklohexylaminu. Jeho dal�í sekcí 
je výroba speciálních aminů, se kterými podnik BC MCHZ 
vstoupil na trh v roce 1993. Od roku 2001 je vývoj, výroba 
a prodej speciálních aminů soustředěn do �Výrobně ob-
chodní jednotky aminy�. V�echny technologie speciálních 
aminů byly vyvinuty vlastní výzkumně vývojovou základ-
nou, některé ve spolupráci s Ústavem organické technolo-
gie V�CHT Praha. 

Výroby speciálních aminů jsou zalo�eny na katalytic-
kých reakcích v kapalné fázi realizovaných buď v �ar�ích 
v autoklávech nebo kontinuálně ve zkrápěných reaktorech. 
U diskontinuálního procesu je návrh průmyslového reakto-
ru na základě výsledků získaných v laboratorním reaktoru 
relativně jednoduchý. V případě zkrápěného kontinuálního 
reaktoru je návrh  provozního reaktoru na základě labora-
torních měření mnohem slo�itěj�í a mnohem nejistěj�í. Je 
to proto, �e se re�im malého laboratorního reaktoru mů�e 
významně li�it od re�imu velkého reaktoru provozního. 
Vrstva katalyzátoru v laboratorním reaktoru je mnohem 
krat�í, ne� vrstva katalyzátoru v reaktoru provozním, proto 
při stejném zatí�ení katalyzátoru, co� je poměr průtoku 
vstupní reakční směsi k mno�ství katalyzátoru, je hustota 
zkrápění vrstvy katalyzátoru mnohem ni��í. Hustota zkrá-
pění je charakterizována objemem kapalné směsi dávkova-
né do reaktoru na jednotku průřezu reaktoru za jednotku 
času. 

Proto�e u katalytických reakcí je rozhodující veliči-
nou zatí�ení katalyzátoru, rozdíly v délce vrstvy katalyzá-
toru se projevují v zcela odli�ných hydrodynamických 
podmínkách ve stékající vrstvě reakční směsi. Hydrodyna-
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první produkt N-monoethylanilin (MEA). N,N-diethyl-
anilin (DEA) vzniká následnou reakcí N-monoethylanilinu 
s dal�í molekulou ethanolu stejným mechanismem přes 
reakční meziprodukt, kterým je N-ethyl-N-1-hydroxy-
ethylanilin. 

 
Vedlej�í reakce 
Hydrogenace aromatického jádra 

Kromě �ádané reakce probíhají na dehydrogenačně-
hydrogenačním katalyzátoru vedlej�í reakce. Hydrogenací 
anilinu vzniká cyklohexylimin, který se dále hydrogenuje 
na cyklohexylamin nebo, po hydrolýze, přechází na cyklo-
hexanol (Col). Cyklohexylimin nebo cyklohexanon posky-
tují reakcí s molekulou anilinu dal�í významnou nečistotu 
reakční směsi N-fenylcyklohexylamin. Hydrogenací mo-
noethylaminu vzniká v malé míře N-ethylcyklohexyl-
amin2,3. 

 
Reakce s uvolněným amoniakem 

Amoniak od�těpený z anilinu reaguje s ethanolem za 
zniku směsi ethylaminů. Převládajícím produktem je tri-
ethylamin. 

 
Reakce acetaldehydu 

Meziproduktem reakce je acetaldehyd. Disproporcio-
nací dvou molekul acetaldehydu v redukčním prostředí 
vzniká ethylacetát, jeho následnou hydrolýzou pak kyseli-
na octová, která má negativní účinky na �ivotnost měděné-
ho katalyzátoru. 

Na mno�ství vznikajících vedlej�ích produktů má 
zásadní vliv teplota reakce. Od jisté kritické teploty mno�-
ství vedlej�ích produktů progresivně roste (Tab. I).  

Experimentální část 
 

Z k r á p ě n é  r e a k t o r y  
K vývoji technologie a výrobě ethylanilinu a diethyla-

nilinu se v závodu BC MCHZ pou�ívají 3 druhy průtoč-
ných reaktorů s pevným katalytickým lo�em různé veli-
kosti. V�echny tři jsou zkrápěnými reaktory se souprou-
dým průchodem vodíku. Základní rozměrové parametry 
uvedených reaktorů jsou porovnány v Tab. II. 

 
Laboratorní reaktor R01 (cit.4) 

Ohřev laboratorního reaktoru je zaji�těn pomocí elek-
trických topných pásů (max. teplota a� 500 °C), reaktor se 
blí�í chováním izotermnímu reaktoru, proto�e ztráty tepla 
do okolí z malého reaktoru jsou velké. Je vybaven axiální 
sondou pro měření teploty v různých vý�kách katalytické 
vrstvy. Katalyzátor je ulo�en mezi vrstvami Raschigových 
krou�ků, kde horní vrstva zaji�ťuje předehřev nastřikované 
směsi. 

 
Čtvrtprovozní reaktor R1 (cit.5) 

Je vyhříván vroucí vodou za tlaku 3,6 MPa (max. 
teplota 250 °C). I tento reaktor je vybaven axiální sondou 
pro měření teploty v katalytické vrstvě a stejné jako u R01 
je i ulo�ení katalyzátoru mezi Raschigovy krou�ky. 

 
Provozní reaktor R101 (cit.6) 

Je vyhříván vroucí vodou. Z hlediska výměny tepla 
lze reaktor  pova�ovat za adiabatický. Katalyzátor je ulo-
�en do tří stejně vysokých sekcí, které jsou odděleny nos-
nými ro�ty. 

 

Tabulka I 
Vliv teploty na výsledky alkylace anilinu ethanolem na čerstvě zredukovaném katalyzátoru Cu/SiO2 v laboratorním zkrápě-
ném reaktoru (reaktor R01). 
Podmínky procesu: měděný katalyzátor, tablety průměru 5 mm a vý�ky 3 mm, mno�ství katalyzátoru 185 ml, délka vrstvy 
katalyzátoru 330 mm, zatí�ení katalyzátoru směsí ethanol-anilin  0,3 kg l-1 h-1, tlak  8,0 MPa, průtok vodíku 15 l h-1  

Hmotnostní slo�ení reakční směsi po odečtení nezreagovaného ethanolu [hm. %]   
teplota  
[°C] 

molární poměr 
EtOH/Anilin 

Anilin MEA DEA EtAc TEA Col FCHA Zbytek VP  
celkem 

150 3 68,40 29,73 1,00 0,07 0,02 0,09 0,35 0,34 0,87 
160 3 40,75 55,83 2,44 0,12 0,02 0,17 0,44 0,23 0,98 
170 3 10,70 73,23 14,47 0,04 0,19 0,55 0,54 0,28 1,61 
180 3 3,11 56,33 36,27 0,09 1,52 1,60 0,72 0,36 4,29 
190 3 3,53 45,07 42,44 0,07 3,40 3,74 1,18 0,57 8,96 
200 3 0,97 33,00 51,53 0,10 6,23 5,24 2,54 0,40 14,51 
200 5 0,09 15,84 67,39 0,34 6,40 5,57 2,63 0,32 15,26 
210 5 0,05 12,03 65,09 0,45 11,22 8,70 2,00 0,46 22,83 
220 5 0,05 9,48 49,52 0,80 19,57 17,97 1,46 1,16 40,95 
230 5 0,04 8,87 34,78 0,65 26,52 25,03 1,18 2,92 56,31 
240 5 0,06 6,62 22,89 0,78 29,95 33,41 0,91 5,38 70,43 

Reakční podmínky  
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K a t a l y z á t o r  
Měď na oxidu křemičitém v tabletované formě, prů-

měr tablet 5 mm, vý�ka tablet 3 mm. Specifický vněj�í 
povrch katalyzátoru je 950 m2 m−3. 

 
P o d m í n k y  r e a k c e   

Teplota 180 °C, celkový tlak v reaktoru 8,0 MPa, 
molární poměr ethanol / anilin 3,0, zatí�ení katalyzátoru 
směsí ethanol-anilin mF/Vkat = 0,3−1,5 kg lkat

−1 h−1, to odpo-
vídá zatí�ení VF/Vkat = 0,33−1,7 l lkat

−1 h−1. 
 
 

Výsledky a diskuse 
 

S t ě n o v ý  e f e k t  
Jedním z jevů, který mů�e být příčinou rozdílů 

v průběhu reakce v laboratorním a provozním reaktoru je 
tzv. stěnový tok. Tento termín označuje skutečnost, �e ve 
zkrápěných reaktorech protéká velký podíl kapalné směsi 

podél stěny. Vliv stěnového toku je závislý předev�ím na 
poměru průměru zrna katalyzátoru k průměru trubky reak-
toru. Poměr průměru zrna katalyzátoru ku průměru trubky 
reaktoru v pou�ívaných reaktorech naznačuje, �e zejména 
v laboratorním reaktoru je vliv stěnového efektu velmi 
silný. Důsledkem je nerovnoměrné rozlo�ení průtoku re-
akční směsi vrstvou katalyzátoru, kdy velký podíl směsi 
protéká podél stěny. To ovlivňuje vyu�ití katalyzátoru, ale 
mů�e mít vliv i na selektivitu procesu. 

 
S t u p e ň  s m á č e n í  p o v r c h u  k a t a l y z á t o r u  

Tuto veličinu je mo�né interpretovat jako podíl po-
vrchu zkrápěného katalyzátoru, který je aktivně zkrápěn 
protékající směsí. Stanovením účinného, tj. smočeného 
povrchu se zabývalo mnoho autorů7. Klíčovou veličinou 
ovlivňující stupeň smáčení je tzv. objemová hustota zkrá-
pění (w), co� je objem kapaliny dávkovaný za jednotku 
času na jednotku plochy průřezu vrstvy náplně. Výsledky 
opírající se o experimentální měření se značně li�í, neboť 
stupeň smáčení povrchu náplně je závislý kromě hustoty 

Tabulka II 
Charakteristiky průtočných reaktorů pou�ívaných při vývoji procesu výroby a při výrobě monoethylanilinu a diethylanilinu 
v závodu BC MCHZ v laboratoři, čtvrtprovozu a provozu 

Veličina Jednotka Laboratorní reaktor 
R01 

Čtvrtprovozní  
reaktor R1 

Provozní reaktor 
R101 

Vnitřní průměr reaktoru mm 26 65 600 
Celková délka reaktoru mm 805 2800 5545 
Celkový objem reaktoru l 0,43 9,26 1570 
Objem katalyzátoru v reaktoru l 0,1�0,2 7,5 1136 
Délka katalytické vrstvy mm 180-350 2220 4020 
Poměr průměru reaktoru 
k průměru částice katalyzátoru 

bezrozměrný 6,4 15,9 983 

Poměr délky katalytické vrstvy 
k průměru částice katalyzátoru 

bezrozměrný 44�85,6 543 983 

Obr. 1. Závislost účinnosti smáčení vrstvy měděného katalyzá-
toru ϕ, tablety průměru 5 mm a vý�ky 3 mm, na hustotě zkrá-
pění dle vztahu, který navrhl Morris a Jackson8.  
y = 2E-06x3 � 0,0004x2 + 0,0322x + 0,005 
R2 = 0,9996 
w − objemová hustota zkrápění, m3 m2 h−1       
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Obr. 2. Závislost účinnosti smáčení vrstvy měděného katalyzá-
toru ϕ, tablety průměru 5 mm a vý�ky 3 mm, na jeho zatí�ení 
VF/Vkat pro laboratorní R01, čtvrtprovozní R1 a provozní 
R101 reaktor; zatí�ení  z je uvedeno v litrech směsi vstupující za 
hodinu na litr katalytické vrstvy; délka vrstvy: 1 − R101 − 
4020 mm, 2 − R1 − 2220 mm, 3 − R01 − 350 mm, 4 − R01 − 
260 mm, 5 − R01 − 180 mm 
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zkrápění na celé řadě dal�ích faktorů, např. na velikosti a 
tvaru částic náplně, viskozitě a povrchovém napětí kapali-
ny atd. Jeden z modelů, který vychází z určení lineární 
hustoty zkrápění, vypracovali Morris a Jackson8. Model 
byl vyu�it pro výpočet stupně smáčení náplně katalyzátoru 
pro tablety měděného katalyzátoru o průměru 5 mm a vý�-
ce 3 mm jako funkce objemové hustoty zkrápění. Výsle-
dek je uveden na obr. 1. 

Model byl dále vyu�it k porovnání stupně smáčení 
povrchu katalyzátoru jako funkce zatí�ení katalyzátoru 
v různých typech reaktorů. Výsledek je uveden na obr. 2, z 
něho� plyne, �e hydrodynamické podmínky se v různě 
velkých reaktorech významně li�í. Rozdíly ve stupni smá-
čení katalyzátoru mohou tedy být dal�í příčinou rozdílů 
v průběhu reakce v laboratorním, čvrtprovozním 
a provozním reaktoru. Se zmen�ujícím se měřítkem reak-
toru (zkracující se vrstvou katalyzátoru) klesá účinnost 
smáčení povrchu, přičem� s rostoucím zatí�ením se rozdí-
ly zvět�ují. V jednotlivých reaktorech lze očekávat rozdíl-
né vyu�ití povrchu katalyzátoru, které se mů�e projevit 
i v rozdílné selektivitě procesu. 

 
V l i v  v e l i k o s t i  r e a k t o r u  n a  k o n v e r z i  
a  s e l e k t i v i t u  a l k y l a c e  a n i l i n u   
e t h a n o l e m  

Z porovnáním výsledků ethylace anilinu ethanolem 
v kapalné fázi v laboratorním reaktoru R01 při třech růz-
ných délkách katalytické vrstvy s výsledky získanými 
v čtvrtprovozním reaktoru R1 plyne, �e se výsledky li�í, 
tj., �e se uplatní vliv makrokinetických faktorů souvisejí-
cích s velikostí a rozměry reaktoru a katalytické vrstvy. 
Slo�ení v�ech vzorků reakčních směsí bylo po analýze 
plynovou chromatografií upraveno odečtením ethanolu. 
Výsledky jsou uvedeny na obr. 3. Je zřejmé, �e s rostoucí 
délkou katalytické vrstvy je dosahováno vy��ích konverzí 
anilinu. Znatelný je předev�ím rozdíl mezi laboratorními a 

čtvrtprovozními výsledky. U reaktorů s del�í vrstvou kata-
lyzátoru dochází k ni��í tvorbě vedlej�ích látek (zejména 
triethylaminu, cyklohexanolu a N-fenylcyklohexylaminu), 
příklad je uveden na obr. 4. Zajímavé je sledování poměru 
tvorby následného produktu alkylační reakce diethylanili-
nu (DEA) k tvorbě monoethylanilinu (MEA). Závislost 
poměru MEA/DEA na konverzi anilinu je uvedena na 
obr. 5.  Je mo�né konstatovat, �e tvorba diethylanilinu je 
preferována odchylkami re�imu proudění od pístového 
toku. Vliv má patrně i vněj�í difuze látek k povrchu kataly-
zátoru. Při nízkých průtocích, kdy je přenos látek pomalý, 
je patrně na vněj�ím povrchu tablety katalyzátoru zvý�ena  
koncentrace monomethylaminu a sní�ena koncentrace 
anilinu.  

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0 1 2 3 4

1/(V F/V kat), h

x , %

R01-180 mm R01-260 mm
R01-350 mm R1-2220 mm

Obr. 3. Závislost konverze anilinu x na převrácené hodnotě 
zatí�ení katalyzátoru  při jeho alkylaci ethanolem � porovnání 
výsledků laboratorního a poloprovozního výzkumu , 1 − R1-2220 
mm, 2 − R01-180 mm, 3 − R01-260 mm, 4 − R01-350 mm  
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Obr. 4. Porovnání závislosti selektivity alkylace anilinu etha-
nolem s  na konverzi anilinu x v laboratorním R01 a polo-
provozním reaktoru R1 při různé délce vrstvy katalyzátoru, 
1 − R1 − 2220 mm, 2 − R01 − 350 mm, 3 − R01 − 260 mm, 4 − 
R01 − 180 mm 
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Obr. 5. Závislost poměru výtě�ku monoethylanilinu (MEA) 
k výtě�ku diethylanilinu (DEA) na stupni přeměny anilinu x 
zji�těná při různé délce vrstvy katalyzátoru v laboratorním a 
poloprovozním reaktoru, 1 − R1-2220 mm, 2 − R01-260 mm, 
3 − R01-350 mm, 4 − R01-180 mm 
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P o r o v n á n í  v ý s l e d k ů  l a b o r a t o r n í c h  
a  č t v r t p r o v o z n í c h  s  v ý s l e d k y   
p r o v o z n í m i  

Při porovnání je nutné brát v úvahu skutečnost, �e 
nastavené reakční podmínky se v provozním reaktoru 
R101 mohou od podmínek v pokusných reaktorech li�it. 
Zdrojem rozdílů je skutečnost, �e nastřikovaný ethanol do 
provozního reaktoru R101 nemá v�dy konstantní slo�ení, 
proměnnými jsou koncentrace vody a triethylaminu, které 
závisí na funkci dvou kontinuálních kolon, jimi� je nezrea-
govaný ethanol vracen zpět do reakčního uzlu. V tabulce 
III jsou porovnány výsledky ethylace anilinu ethanolem 
v provozním reaktoru R101 s výsledky získanými 
v men�ích reaktorech R1 a R01 při zatí�ení katalyzátoru 
0,30 l l−1 h−1. Slo�ení reakčních směsí bylo upraveno ode-
čtením ethanolu, triethylaminu a ethylacetátu. 

Je zřejmé, �e provozní data jsou prakticky toto�ná se 
čtvrtprovozními. Ni��í konverze anilinu je způsobena vy�-
�ími obsahy vody a triethylaminu v ethanolu nastřikova-
ném do provozního reaktoru R101. O dobré shodě vypoví-
dá i poměr tvorby monoethylanilinu (MEA) a diethylanili-
nu (DEA). Koncentrace cyklohexanolu je měřítkem selek-
tivity reakce, kdy u reaktorů s vy��í hustotou zkrápění je 
jeho koncentrace ni��í.  

 

Závěr 
 
V laboratořích BC MCHZ je ročně studováno 5−10 

příprav nových aminů. Vzhledem k neideálnímu chování 
laboratorního reaktoru R01 je přenos získaných dat do 
provozních podmínek značně komplikovaný a u perspek-
tivních výrobků se neobejde bez čtvrtprovozních pokusů. 
Jednou z mo�ností, jak navrhnout přesněji technologické 
podmínky a očekávané spotřební normy surovin a energií 
nového výrobku přímo z laboratorních experimentů, je 
vyu�ití poznatků z modelové reakce, např. alkylace anilinu 
ethanolem, pro ní� jsou ji� k dispozici informace o vztahu 
mezi laboratorními, čtvrtprovozními a provozními výsled-
ky.  

Alternativním výrobkem pro adiabatický reaktor 
R101 je např. N-isopropylanilin (IPAN), připravovaný 
reakcí isopropylalkoholu s anilinem. Výtě�ek IPAN 
v laboratorním reaktoru dosahoval za optimálních podmí-
nek 77,4 hm.% (po odečtení nezreagovaného isopropyla-
koholu). Pro odhad výtě�ku IPAN v provozním reaktoru 
bylo pou�ito srovnání s procesem hydrogenační alkylace 
anilinu ethanolem. Postup je ilustrován na obr. 6, kde je 
vynesena závislost sumy výtě�ků monoethylanilinu 
(MEA) a diethylanilinu (DEA) na logaritmické hodnotě 
délky katalytické vrstvy. K závislosti je pak přidán údaj 
výtě�ku IPAN v laboratorním reaktoru, jeho� extrapolací 
s vyu�itím směrnice vyhodnocené z údajů o přípravě 
a výrobě monoethylanilinu a diethylanilinu je mo�né zís-
kat odhad výtě�ků IPAN ve vět�ím reaktoru. Podle této 
extrapolace je mo�né očekávat, �e ve čvrtprovozním reak-
toru výtě�ek isopropylanilinu bude 83,8 hm.%. Tato hod-
nota je v dobrém souladu se skutečně naměřenými daty 
v provozním reaktoru, kde se při kampaňovité výrobě po-
hybují koncentrace IPAN v průměru 85,4 hm.%.  

 
P o u � í v a n é  z k r a t k y  
 
Col  cyklohexanol 
DEA  diethylanilin 
EtAc  ethylacetát 
FCHA  fenylcyklohexylamin 
IPAN  isopropylanilin 
MEA  monoethylanilin 
MP  molární poměr ethanol/anilin 
TEA  triethylamin 
R01  laboratorní reaktor 

Tabulka III 
Porovnání výsledků ethylace anilinu v provozním reaktoru R101 s výsledky získanými v men�ích reaktorech R1 a R01 

Parametr  
  

Provozní R101 Čtvrtprovozní 
R1 

      180 260 350 
Konverze anilinu, % 98,03 99,47 95,13 95,36 97,06 
Koncentrace cyklohexanolu, hm.% 1,24 1,68 3,48 3,70 2,47 
Poměr MEA/DEA 1,07 0,91 1,44 2,40 2,20 

Laboratorní R01 s různou délkou vrstvy  
katalyzátoru [mm]  

77,4

83,8 85,4

MEA a DEA, y = 3,3x + 71,5

IPAN, y = 3,3x + 58,3

70

80

90

100

5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

ln L K

c , hm. %

Obr. 6. Porovnání závislosti výtě�ku isopropylanilinu c na 
délce vrstvy katalyzátoru Lk s analogickou závislostí spojené-
ho výtě�ku monoethylanilinu a diethylanilinu dosa�ených 
v různých typech reaktoru 
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R1  čtvrtprovozní reaktor 
R101  provozní reaktor 
VP  vedlej�í produkty 
w objemová hustota zkrápění, m3 m-2 h-1

 
VF/Vkat objemové zatí�ení katalyzátoru, l lkat

-1 h-1 
mF/Vkat hmotnostní zatí�ení katalyzátoru, kg lkat

-1 h-1 
ϕ  účinnost smáčení vrstvy katalyzátoru 
x konverze reakce, % 
s selektivita reakce, % 
Lk délka vrstvy katalyzátoru, mm 
c výtě�ky produktů (MEA, DEA, IPAN) v 

reakční směsi 
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L. Dluho� and M. Pavelek (Amine Technology Deve-
lopment, BorsodChem Moravian Chemical Works,  Ostra-
va): Transfer of Laboratory Results to Plant Scale in 
Development of Reactor for Alkylation of Aniline with 
Ethanol   

 
BorsodChem Moravian Chemical Works Co. manu-

factures specialty amines using liquid-phase reactions on 
heterogeneous catalysts in trickle-bed reactors. Laboratory 
reactors differ from production-scale reactors mainly in 
hydrodynamic conditions of the reaction mixture flow. 
The authors demonstrate the possibility of transferring 
laboratory-scale data to production-scale reactor making 
use of the existing technology based on the same principle 
as the newly developed technology.   
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