FYZIKÁLNÍ TRANSFORMACE
V ORGANICKÝCH TECHNOLOGIÍCH
(součást přednášek z předmětu Organická technologie)
- pracovní verze -

STRUKTURA PŘEDNÁŠKY:
1. Obecné aspekty fyzikálních transformací
sdílení hybnosti
sdílení tepla
sdílení hmoty
mechanické operace

2. Technická realizace chemických reakcí
Náplní práce inženýra je vybrat z celé řady možných variant uspořádání procesu a
jednotlivých aparátů tu nejlepší, odpovídající daným podmínkám (lokalita, zdroje, odbyt,
pracovní síly ap.). Přitom je třeba kromě výběru základního reakčního schématu sledovat
zejména:
• technické hledisko (technologické uspořádání, snadnost realizace, kontinuální vs.
diskontinuální provoz, materiálové a energetické bilance, výběr a dimenzování
aparátů, měření a regulace, automatizace, ap.)
• ekonomické hledisko (náklady, zisk)
• ekologické hledisko (vliv na okolní prostředí, likvidace a využití odpadů)
• bezpečnostní hledisko
ZÁKLADNÍ ELEMENTY TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ
Každá technologie se skládá z několika typických operací, které lze v první řadě klasifikovat
podle typu transformací probíhajících v odpovídajících aparátech. Jedná se zejména o chemické
(eventualně biochemické) a fyzikální transformace. Další rozčlenění lze provést na základě toho,
co požadujeme jako výsledek realizace dané skupiny operací. Pak lze danou výrobní technologii
rozdělit například následovně:
•
•
•
•
•
•

reaktor
příprava surovin
separace produktů
finalizace výrobku
podpůrné procesy
doprava

chemická transformace

fyzikální děje a transformace

Technologické schéma základní výrobní jednotky zahrnující tyto operace je znázorněno na
obrázku č.1. Provozní jednotky jsou často složitější a zahrnují v sobě několik technologických
stupňů, které se vzájemně prolínají a větví. To znamená například, že některý z produktů je
surovinou pro další stupeň. V další části se budeme postupně zabývat základními aspekty
jednotlivých výše uvedených operací, tj. jejich principy, nejčastěji používanými aparáty,
výhodami a nevýhodami dílčích řešení ap.
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DOPRAVA

FINALIZACE
VÝROBKU

např.
DOPRAVA
sedimentace,
filtrace,odstřeďování,
destilace, extrakce
………...

např.
sušení,
mletí, granulace,
balení
………...

PODPURNÉ PROCESY
např.
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TECHNICKÁ REALIZACE
BEZPEČNOST
VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
EKONOMIKA PROVOZU

Obr.1: Hlavní části základní výrobní jednotky
2.1 Reaktor
centrální jednotka celé technologie, chemická transformace (samostatná přednáška)
2.2 Příprava surovin
tuhé látky:
drcení - pro částice větší než 20 mm (tlakem, nárazem,
střihem); čelisťový, kladivový, kuželový válcový drtič.
mletí - pro částice menší než 20 mm (opět stejné mechanismy, dominantní
střih (tření)); válcové, prstencové, kulové mlýny.
třídění - sítové třídiče (rotační bubnové, rovinné vibrační)
fluidní třídiče, magnetické třídiče
sušení, vlhčení, rozpouštění, dispergace - například ve vodě s využitím
povrchově aktivních látek
kapaliny:
obvykle bez úpravy, popřípadě odstranění drobných tuhých nečistot
sedimentací nebo filtrací, voda -deionizace, org. látky odstranění vlhkosti,
ohřívání, chlazení
plyny:
obvykle bez úpravy, popřípadě odstranění drobných tuhých nečistot
sedimentací nebo filtrací, sušení, komprese, ohřívání, chlazení
2.3 Podpůrné procesy
V podstatě se jedná o vytváření a udržování odpovídajících pracovních podmínek
v jednotlivých aparátech. Zejména jsou to následující veličiny:
• tlak
• teplota
• homogenita (např. míchání)

2.3.1 Vytváření tlaku a podtlaku:
Tlakem lze ovlivňovat rovnováhu některých reakcí (především dochází-li při nich
k objemovým změnám). Řada separačních procesů využívá tlakových rozdílů jako dominantní
hnací sílu (např. filtrace, tlakové membránové separace). Zvýšení tlaku tekutin je též nezbytné
pro překonání ztrát při jejich proudění potrubím a některými aparáty (absorbéry, adsorbéry ap).
V neposlední řadě lze tlakem ovlivňovat bod varu látek a rovnovážné složení v systémech
kapalina - pára.
V technické praxi vytváříme či udržujeme určitou hodnotu tlaku v jednotlivých aparátech
zejména následujícími způsoby:
1. pomocí dávkovacích čerpadel (obvykle objemová),
2. pomocí vývěvy (např. vodokružná, olejová, proudová, membránová),
3. s využitím tlaku pomocného plynu (nejčastěji inertní atmosféra) - kompresory, tlakové
lahve,
4. využitím tlaku reakčních zplodin,
5. ohřevem zpracovávané směsi látek v uzavřené tlakové nádobě (např. autoklávu).
V závislosti na složení směsi odpovídá dle rovnováhy určité teplotě jediná hodnota
tlaku.
2.3.1.1 Dávkovací čerpadla (viz Lecjaks a kol. CHI I, str. 97 až 102)
• pístová (nejsou vhodná pro abrazivní a korozivní látky, pulsace)
• membránová (odstraňují nevýhody pístových, drahá membrána zvláště pro velké
průtoky), membránová vzduchová čerpadla (vzduch jako hnací médium)
• hadicová -peristaltická -(pouze pro nižší tlaky)
• zubová (nejsou vhodná pro abrazivní a korozivní látky, nepulsují)
• monžík (diskontinuální - po vyprázdnění nádoby je třeba znova naplnit)
2.3.1.2 Vývěvy
1)
voda jako pracovní médium
•
proudová vývěva (vakuový ejektor): např. jednoduchá laborarorní vývěva
připevnitelná na rozvod pitné vody, levná, bezporuchový provoz, , nejnižší
dosažitelný tlak cca 1,5 kPa, velká spotřeba vody ⇒ není vhodná pro větší
odsávaná množství
•
vodokružná vývěva
Skládá se z lopatkového rotoru a válce, které jsou vzájemně excentricky
uložené. Válec je částečně zaplněn vodou. Rotor je spojen s hřídelí
elektromotoru. Vlivem pohybu rotoru ve válci vytváří kapalina rotující
prstenec, který kopíruje tvar válce. Tím vznikají mezi lopatkami rotoru
pracovní prostory, ve kterých probíhá při otáčení rotoru cyklus sání,
stlačování a vytlačování plynu. Do válce se musí přivádět potřebné množství
chladící vody, aby se nahrazovala ohřátá voda (disipace mechanické
energie) strhávaná vytlačovaným plynem do výstupního otvoru.

Tato vývěva je vhodná pro vytváření běžných podtlaků
používaných např. při vakuové filtraci a destilaci, nejnižší dosažitelný tlak cca 3,5
kPa, nejčastěji používané konstrukce však dosahují pouze absolutního tlaku okolo
25 kPa. Vývěva má relativně nízké pořizovací náklady a snadnou údržbu.
Problémy mohou nastat při likvidaci kontaminované pracovní vody (např.
odsávanými parami organických látek).

2)

3)

olej jako pracovní medium
•
rotační lamelová vývěva - vyrábí se široká škála průmyslových zařízení pro různé
tlaky, speciální konstrukce umožňují i dosažení extrémně nízkého absolutního
tlaku (vysokého vakua) menšího než 0,0001 kPa, vývěvy vyžadují pravidelnou
údržbu a častou výměnu oleje.
bez pracovního média (suché vývěvy)
typickým představitelem je membránová vývěva
•
membránová vývěva (konstrukčně podobná membránovému čerpadlu), široká
škála dosažitelných tlaků, minimální dosažitelný tlak cca 0,1 kPa, nenáročná
údržba, na rozdíl od olejových a vodních vývěv neprodukují odpady, relativně
vysoká cena.

2.3.2 Udržování teploty, ohřívání, chlazení
Jednou z dominantních veličin ovlivňujících většinu procesů je pracovní teplota, nebo
obecněji časový průběh a prostorové rozmístění teplot zpracovávaných látek uvnitř
technologického zařízení. Proto jsou často součástí výrobních linek aparáty (např. vařáky,
kondenzátory, chladiče), s jejichž pomocí lze řídit průběh teplot v požadovaném rozmezí.
Kromě konstrukce jednotlivých aparátů (viz CHI I., II) rozhoduje o účinnosti a efektivnosti
procesu i volba zdroje tepelné energie. Základní zdroje energie používané pro ohřev jsou shrnuty
v následujícím schématu:
OHŘEV

primární zdroje tepelné energie

plynná paliva

kapalná paliva
tuhá paliva
sekundární zdroje tepelné energie

elektrická energie
přenašeče tepla

zemní plyn
svítiplyn
gen. plyn
bioplyn
mazut
topná nafta
uhlí
koks
dřevo
topné spirály
vodní pára
voda
oleje

Primární zdroje tepla se obvykle přímo v provozních technologických celcích organických výrob
nepoužívají. Taktéž elektrická energie je využívána k ohřevu pouze okrajově (odporové topné
spirály). Výjimkou jsou pouze případy, kdy je požadována teplota vyšší než cca 400oC, kdy již
nelze použít dále diskutovaná teplonosná média Při zahřívání elektrickou energií lze například
dosáhnout velmi vysokých teplot - prakticky těch nejvyšších (až do cca 5000oC).
Nejčastěji se používají látky přenášející teplo ve formě buď ohřátých kapalin nebo par
(především voda, vodní pára a silikonové nebo minerální oleje). Při tomto zprostředkovaném
způsobu ohřevu dochází ke ztrátám energie a také snížení teplotního spádu při dvojím prostupu
tepla (spaliny-teplonosné medium a teplonosné medium-ohřívaná látka). Výhodné je naproti
tomu to, že topné medium se připravuje centrálně ve velkokapacitním a účinnějším zařízení a
potrubím se rozvádí tzv. čisté topné medium k jednotlivým aparátům.

Na přenašeče tepla (teplonosné látky) jsou kladeny tyto základní požadavky:
•
•
•
•
•
•
•

přenášejí co největší množství tepla vztažené na jednotku hmotnosti či objemu
jsou levné a snadno dostupné
jsou chemicky stálé v rozsahu používaných tlaků a teplot
nekorodují potrubí
nejsou hořlavé, toxické ani výbušné
nejsou příliš viskózní
dovolují možnost regulace přenášeného výkonu.

Tab. 1. Porovnání základních teplonosných látek pro ohřev
VLASTNOST
TEPLONOSNÁ LÁTKA
VODNÍ PÁRA
tepelný obsah vztažený na největší
jednotku hmotnosti

HORKÁ VODA
průměrný

OLEJ
nejmenší

kondenzační teplo cca měrná tepel. kapacita měrná tepel. kapacita
2100 kJ/kg
4,2 kJ/(kg.K)
2 až 3,5 kJ/(kg K)

max. teplota

Cena
chemická stálost
vliv na korozi potrubí
doprava
cena potrubí
potrubní spoje
zatížení potrubí
tlak v potrubí

regulace teploty
koeficient přestupu tepla
zahřívání
látek
rozložení
výměníku
médium)

cca 200o C, pro
vyšší
teploty
neúměrně vysoký
tlak
DEMI voda pro
výrobu
(1-2 Kč/kg)
dobrá

cca 200o C, pro
vyšší
teploty
neúměrně vysoký
tlak
upravená voda
(cca 0,02 Kč/kg)

16000 W/(m2K)

W/(m K)

cca 400o C, pro
speciální
silikonové
oleje

oleje jsou drahé
(desítky až stovky
Kč/kg)
dobrá
v některých případech
oxidace, hořlavost,
(lepší silikonové oleje)
vyšší než u vody střední
minimální
oběhové
průtok na úkor nezbytné oběhové nezbytné
čerpadlo
své
tlakové čerpadlo
energie
nižší cena, potrubí kondenzátu
má
menší průměr
normální
přírubové spoje
svařované (vzlíná)
minimální
tíha
vody, tíha
oleje,
hydrostatické tlaky hydrostatické tlaky
pro pouze pro překonání
nezbytný
pro nezbytný
ztrát,
dosažení vyšších dosažení vyšších hydraulických
(b.v. silik.olejů až
teplot
teplot
400oC
redukční
ventil centrální regulace centrální regulace
v místě odběru
nebo výměníkové
stanice
nižší než u vody
při
kondenzaci střední
cca
200
až
10000
cca 50 až 1100 W/(m2K)
vysoký cca 4000 až
2

termolabilních nevhodné, teplota
stěny vyšší než
100O C
teplot
ve rovnoměrné
(teplonosné (kondenzace)

ohřívací médium nepoužívá se
může mít i méně
než 100O C
mění se teplota mění se teplota podél
podél povrchu
povrchu

V chemickém průmyslu je s ohledem na výše uvedené charakteristiky častěji používána jako
teplonosné medium pro ohřev vodní pára. I když se poslední dobou častěji setkáváme i
v chemickém průmyslu s využíváním horké vody. To je dáno zejména tím, že je horká voda
dodávána z kombinovaných centralizovaných zdrojů tepla a elektřiny. Systémy, které dodávají

teplo v podobě horké vody (o teplotě až 200 oC, např. teplárna Opatovice) mají větší podíl
výroby elektřiny a celkově vyšší účinnost než ty, které dodávají páru.
Pod pojmem chlazení se rozumí odvod tepla z daného aparátu (systému). Chladící media
se liší podle toho, zda požadujeme chlazení na obyčejnou teplotu, (tj. teploty okolo 20o C) nebo
na nízké teploty:
CHLAZENÍ

na obyčejnou teplotu
na nízké teploty

vzduchem
vodou
led (jednorázově)
suchý led (jednorázově)
kompresorové chladicí
okruhy (solankové rozv.)

CHLAZENÍ NA OBYČEJNOU TEPLOTU
CHLAZENÍ VODOU
Voda je standardní a nejčastěji používané medium pro chlazení na běžné teploty. Má
vysokou měrnou tepelnou kapacitu (4,18 kJ/kg). Je relativně dostupná. Nevýhodou jsou vyšší
korozní účinky na některé materiály. V poslední době začíná hrát významnou roli i její cena.
Problematické může být i vypouštění ohřáté vody zpět do toků ( po smíchání se zbývající vodou
by neměla být teplota vyšší než cca 30oC). V našich podmínkách se využívá voda buď
povrchová (řeky, nádrže) nebo studniční.
Povrchová voda:
• vyšší stupeň znečištění (zejména biologické a koloidní materiály). Problematické je
např. sezónní znečištění (řepné kampaně, kalamity, deště ap). Z toho vyplývá
nezbytnost úpravy vody - filtry, chemické čiření, někdy změkčování; jinak nánosy na
teplosměnných plochách a potřeba častého čištění.
• kolísání teploty (v zimě blízké 0oC, v létě teplota vyšší než 20oC). Zejména v letních
měsících mohou nastat problémy s udržením požadované teploty (doporučuje se
minimální rozdíl teplot chladící a chlazené tekutiny cca 10 až 20oC (totéž pro ohřev).
Menší teplotní rozdíl má za následek vysoké pořizovací (velká teplosměnná plocha) i
provozní náklady (vysoká spotřeba vody).
Studniční voda:
• nízké znečištění koloidními látkami (obvykle není třeba číření)
• vysoká tvrdost vody. To má za následek tvorbu tzv: vodního kamene na
teplosměnných plochách a výrazné snížení koeficientu přestupu tepla. (!čím vyšší
teplota tím nižší rozpustnost!)
• téměř konstantní složení a teplota v průběhu celého roku (4 až 10o C). Možnost
chlazení na nižší teploty.
CHLAZENÍ VZDUCHEM
V poslední době se stává voda stále nákladnějším prostředkem pro chlazení. Proto se na trhu
objevuje řada zařízení využívajících ke chlazení vzduch. Pomocí vzduchu lze spolehlivě
(v celoročním horizontu) ochladit medium na teplotu cca 60o C, v krajním případě 50o C. Vzduch
má ve srovnání s vodou nízkou měrnou tepelnou kapacitu 1 kJ/(kg K) a následně i nižší
koeficienty přestupu tepla, což s sebou obvykle přináší potřebu větší výměnné plochy a tím i
vyšší pořizovací náklady. Na druhé straně jsou nižší náklady na čištění vzduchu a údržbu
zařízení (odpadá čištění usazenin). Vzduchové výměníky není třeba situovat do vytápěných

budov neboť zde nehrozí riziko zamrzání v zimních měsících. Též náklady na chod ventilátorů
jsou výrazně nižší než náklady na el. energii pro cirkulační čerpadla vody.
V rámci organických technologií se vzduchem chlazené výměníky nejlépe osvědčují pro
kondenzaci par organických látek s bodem varu vyšším než 60o C. Dochlazení kondenzátu se
eventuelně provede v malém výměníku jiné koncepce chlazeném studniční vodou.
CHLAZENÍ NA NÍZKÉ TEPLOTY
Jednorázově lze použít led nebo suchý led (tuhý CO2), kapalný dusík, popřípadě různé chladící
směsi. Typickým příkladem je přídavek ledu do diazotační směsi při výrobě azobarviv. Při
požadavku kontinuálního chlazení se musí použít chladicí stroje. V chemickém průmyslu se
nejčastěji setkáváme s kompresorovými chladicími systémy, které pro odvod tepla využívají
výparné teplo pracovní kapaliny. Nejčastěji používané pracovní kapaliny jsou:
Amoniak: je použitelný pro teploty nad -70o C (bod tuhnutí -77,7o C). Výhody jsou nízké tlaky
v chladicím zařízení, vysoký koeficient přestupu tepla, nízká cena, snadná indikace ztrát
netěsnostmi. Nevýhodou je toxicita, hořlavost, tvorba výbušných směsí se vzduchem, působí
korozivně na měď a její slitiny.
Freony: (chlorované a fluorované deriváty alifatických C1 a C2 uhlovodíků). Výhodou jsou velmi
nízké body tuhnutí a nízká toxicita. Se vzduchem netvoří výbušné směsi. K jejich nevýhodám
patří menší chladivost a nižší koeficienty přestupu tepla než má amoniak a zejména negativní
působení na ozónovou vrstvu při únicích do atmosféry.
Pro teploty nižší než -70o C se používají zařízení, která využívají k ochlazování adiabatickou
expanzi plynů (viz např. zkapalňování vzduchu).
Pro teploty do -30o C se používá jako přenašeč "chladu" tzv. solanka (vodné roztoky NaCl), která
se ochlazuje ve výparníku chladicího agregátu a potrubím se rozvádí do chlazených prostor. Je
třeba zajistit dobrou tepelnou izolaci celého rozvodného systému. Solanka navíc působí
korozivně na běžné materiály potrubí. Při potřebě chlazení na teploty nižší než - 30o C je
nezbytné umístit výparník chladicího stroje přímo v ochlazovaném prostoru (nejčastěji jeho
horní části).

TEPELNÉ VÝMĚNÍKY: (viz Lecjaks a kol. CHI I, str. 320 až 325)
• přímá výměna
• rychlé krátkodobé ohřátí vháněním páry, např. UHT úprava mléka,
• rychlé ochlazení diazotační směsi při výrobě azobarviv přídavkem ledu,
• rychlé ochlazení reakční směsi v uzavřené nádobě: snížení tlaku (pomocí
vývěvy) - fázovou změnou (odpařením kapaliny) se rychle odvede teplo.
Příklad: výroba Umacolu -močovino formaldehydová lepidla
• nepřímá výměna (stěnou reakční nádoby (duplikátory), výměníkem ponořeným do
reakční nádoby (chladící hady), vnějším chladičem s cirkulací kapaliny (svazkové
výměníky, deskové výměníky)
Svazkové výměníky:
souproudé a protiproudé uspořádání
ekonomicky výhodnější protiproudé, souproud tehdy, když potřebujeme tekutinu co
nejrychleji ochladit
• regenerační

Míchání
Míchání v kapalném prostředí je velmi častou operací v organických technologiích. Míchání
obvykle usnadňuje přípravu směsí požadovaných vlastností a intenzifikuje procesy výměny tepla
a hmoty. Nejčastěji se setkáváme s mícháním při realizaci následujících operací:
• míšení rozpustných kapalin (reakční komponenty, ředění kyselin)
• rozpouštění pevných látek v kapalině (příprava reakčních roztoků, ...)
• míchání vzájemně nerozpustných nebo omezeně mísitelných kapalin (emulgace,
extrakce, ....)
• tvorba suspenzí (např. příprava vápenného mléka pro neutralizaci, udržování suspenze
ve vznosu před dávkováním do filtračních zařízení, číření, ....)
• intenzifikace sdílení tepla (duplikátory, nádoby s topnými hady, .....)
Při míchání se v nádobě se zpracovávanou kapalnou vsádkou vytváří intenzivní nucené
proudění. Tohoto stavu lze docílit různými způsoby. Nejčastěji se používají:
• rotační míchadla - míchadlo na rotující hřídeli umístěné centricky nebo excentricky
v nádobě s míchanou vsádkou.
• vibrační míchadla - konají kmitavý pohyb s malým zdvihem, používají se pouze pro
menší objemy
• statické směšovače (nepohyblivé vestavby umístěné v dopravním potrubí)
• hydraulické míchání - cirkulační okruhy s čerpadlem a ponořenými tryskami
• pneumatické míchání (provzdušňování) - do spodní části nádoby s míchanou vsádkou
se přivádí vzduch, který je do kapaliny rozptylován ve formě bublin. Stoupající
bubliny strhávají k pohybu kapalinu, čímž je obsah nádoby promícháván.
ZÁKLADNÍ TYPY MÍCHACÍCH ZAŘÍZENÍ (viz viz Lecjaks a kol. CHI I, str. 222-225, 233235)
Míchací zařízení s rotačními míchadly
Jedná se o nejčastěji používané zařízení pro vsádkové (diskontinuální) míchání kapalných směsí.
Míchací zařízení se skládá z nádoby a míchacího ústrojí. Nádoba může mít různý tvar, velmi
často se jedná o válcovou nádobu s klenutým nebo kónickým dnem. Poměr výšky ku průměru
nádoby bývá obvykle v rozmezí od 0,7 do 1,3. V nádobě mohou být různé vestavby, které jsou
zabudovány do nádoby buď se záměrem změny podmínek proudění kapaliny v nádobě a zlepšení
průběhu míchání (narážky) nebo plní především některou technologickou funkci (topný had ap.).
Hlavní částí míchacího ústrojí je míchadlo upevněné na hřídeli. Míchadlo se uvádí do rotačního
pohybu elektromotorem, zpravidla prostřednictvím převodového ústrojí.
Míchadla
Vzhledem k rozdílným vlastnostem promíchávané vsádky i požadavkům na míchání se používají
míchadla různých tvarů a velikostí. Lze je dělit podle různých hledisek. Podle rychlosti otáčení
se rozdělují na rychloběžná a pomaluběžná. U pomaluběžných míchadel je obvyklá menší
frekvence otáčení a průměr míchadla d je blízký průměru nádoby D (obvykle bývá D/d < 2).
Rychloběžná míchadla mají větší frekvence otáčení a v některých případech je hřídel míchadla
přímo spojen (bez převodovky) s hřídelem elektromotoru. Vyznačují se větší hodnotou poměru
D/d (obvykle D/d>3) a jsou obvykle umísťována do nádob se zarážkami.
Rotační míchadla uvádějí při svém pohybu míchanou vsádku do složitého pohybu, který se dá
rozdělit na tři základní složky: tangenciální (po obvodu nádoby - většinou je nežádoucí, protože
je příčinou tvorby centrálního víru), radiální (ve kolmém směru od míchadla ke stěně nádoby) a
axiální (ve směru osy nádoby) pohyb. Podle způsobu proudění, které míchadlo vyvolává

v míchané vsádce pak rozeznáváme míchadla s převažujícím radiálním nebo axiálním směrem
proudění.
2.4 Doprava
2.4.1 Pevné látky
pásové dopravníky
vozíky
pneumatická doprava
lopata ..........
2.4.2 Kapaliny
čerpadla

objemová
odstředivá
zvláštní

(viz Lecjaks a kol. CHI I, str. 97-103, 109,110)
DALŠÍ POZNÁMKY:
Výběr čerpadla:
rozhoduje požadované množství, požadovaný způsob dodávání (konstantní vs. proměnlivé
množství), tlak, teplota, chemická agresivita, hořlavost, čistota (přítomnost pevných částic) a
viskozita čerpané kapaliny.
Odstředivá čerpadla: hojně se využívají pro běžnou dopravu mezi výrobnami nebo aparáty, ve
skladištních zařízeních, pro cirkulaci chladící vody, k plnění cisteren v mísírnách, jako refluxní
či nástřiková u destilačních kolon ap.
Princip, konstrukce (viz CHI I)
Měkká charakteristika, regulační armaturou (ventil, šoupě) lze nastavit potřebný průtok, lze na
rozdíl od objemových čerpadel bez rizika úplně uzavřít výtlačné potrubí (výhoda např. při
přepínání mezi odběrovými místy). Nelze použít pro čerpání příliš viskózních kapalin.
Sání, sací výška, kavitace: je třeba zaplnit sací potrubí (sací koš, samonasávací čerpadla).
Problémy při čerpání těkavých látek s nízkým bodem varu ⇒ často záporná sací výška (lze též
využít ponorná čerpadla, např. membránová)
Materiál: široká škála, ocel, mosaz, nerez, plasty, pogumovaný vnitřek včetně oběžného kola
U rotačních čerpadel důležitá ucpávka hřídele (o-kroužky, těsnící šňůra, suchá nebo
proplachovaná ucpávka). Alternativa: magnetická spojka (elegantní, ale drahé řešení; nelze
použít pro vysoké tlaky) nebo hermetická odstředivá čerpadla se zapouzdřeným motorem
(vhodné i pro dopravu tekutin s nízkou viskozitou a vysokým tlakem nasycených par, tekutiny
v superkritickém stavu, tekutiny při vysokých teplotách, pro radioaktivní media a další
nebezpečné látky (fosgen, kyanovodík, etylénoxid apod.)).
Objemová čerpadla: pro dopravu viskózních kapalin nejčastěji používána zubová čerpadla,
pro dávkování suspenzí používána vřetenová čerpadla (pozor nesmí běžet naprázdno) a
membránová čerpadla.

Rotační zubové čerpadlo

Hadicové (peristaltické čerpadlo
Přečerpávání velmi těkavých organických látek mezi dvěma uzavřenými zásobníky:
minimalizace emisí propojením odvzdušnění nádob
Čerpání hořlavých látek: pouze kovová čerpadla (plasty - statická elektřina), pohon čerpadla
vzduchem nebo speciální motory (!jiskření!), všechny části včetně potrubí musí být uzemněny.
Pro přečerpávání těchto látek je vhodný též monžík (žádné pohyblivé části, bez motoru).

2.4.3 Plyny
ventilátory : nízkotlaké: 60 až 1000 Pa
středotlaké: 1000 až 2000 Pa
vysokotlaké: 2000 až 10000 Pa
radiální (odstředivé) ventilátory
axiální (osové) ventilátory
objemové průtoky obvykle tisíce až desetitisíce m3/hod;
dmychadla: kompresní poměr menší než 3 (obvykle rotační - lamelové)
(kompresní poměr: tlak po stlačení/tlak před stlačením)
kompresory:
nízkotlaké: výtlačný tlak: do 2,5MPa
středotlaké:
od 2,5 do 10 MPa
vysokotlaké
od 10 do 250 MPa
pístové, membránové
objemové průtoky obvykle stovky m3/hod;
maximální objemový průtok 5000 m3/hod
vývěvy: proudové, vodokružné, olejové, membránové (viz kapitola 2.3.1.2)

2.5 Finalizace výrobku
• sušení
• mletí
• granulace
• balení
• ...........

2.6 Separace a čištění produktů
2.6.1 Disperze tuhá látka - kapalina
pasty
(převažující komponentou je tuhá fáze)

suspenze
(převažující komponentou je kapalná fáze)
suspenze, (sedimentačně nestabilní, částice
obvykle větší než jednotky µm závisí též na
hustotě)
koloidní částice (v grav. poli země
nesedimentují, submikronové částice
- sol: jednotlivé částice
- gel: složitá provázaná struktura

Základní separační metody:
bez filtrační přepážky

flotace
sedimentace

v gravitačním poli
v odstředivém poli

odstředivky
hydrocyklóny

magnetická separace
odpaření kapalné fáze (pasty, vysoké koncentrace tuhých látek)

s filtrační přepážkou

filtrace

povrchová

koláčová
dynamická

pohyblivá přepážka
rotující disk
cross-flow

objemová (hloubková)
lisování (pasty, vysoké koncentrace tuhých látek)

Popis, základní zařízení, výhody nevýhody, kritéria výběru
Koláčová filtrace: viz Lecjaks a kol. CHI I, str. 156-168
Filtrace je separační operace, při níž se oddělují tuhá a tekutá fáze průtokem pórovitým
materiálem, zachycujícím tuhé částice a propouštějícím tekutinu. Tekutou fází může být kapalina
nebo plyn; v této kapitole bude sledována problematika chování dvoufázových heterogenních
směsi kapalina-tuhá fáze; závěry však lze za dodržení vytyčených předpokladů a s přihlédnutím
ke specifickým odlišnostem chování aplikovat i pro systémy plyn-tuhá fáze.
Heterogenní disperzi (směs) kapalina-tuhá fáze, přicházející k filtraci, nazýváme suspenzí (pro
velikost dispergovaných částic menší než 1µm se používá označení sol). Pórovitý materiál,

zachycující částice tuhé fáze a propouštějící kapalinu, je nazýván filtrační přepážkou. Kapalina
prošlá filtrační přepážkou je obvykle označována jako filtrát ( v případě membránové filtrace
jako permeát)
Hnací silou filtrace je rozdíl tlaků na straně přítoku suspenze a odtoku filtrátu. Tlak na přítokové
straně je vyvoláván buď jako prostý hydrostatický tlak kapaliny (suspenze) nad filtrační
přepážkou, nebo pomocí dalšího přídavného tlaku (např. čerpadlem); celkový tlakový rozdíl
může byt ovlivněn i snížením tlaku na straně odtoku filtru (vývěva) nebo odstředivou silou
(rotující filtrační přepážka).
V teorii filtrace se rozlišují a vymezují různé filtrační režimy na základě úvah o způsobu záchytu
filtrovaných částic, podle velikosti zachycených částic, podle typu použité filtrační přepážky
nebo v závislosti na pracovních podmínkách filtrace.
Podle mechanismu záchytu tuhé fáze filtrační přepážkou se filtrace dělí na hloubkovou
(objemovou) a povrchovou. Schematicky jsou tyto základní typy filtrace znázorněny na obr.101. Při hloubkové filtraci je rozměr filtrovaných částic menší nebo srovnatelný s příčným
rozměrem pórů filtrační přepážky a částice se zachytávají v celém objemu přepážky. K záchytu
částic dochází buď adsorpcí filtrovaných částic na povrchu pórů filtračního materiálu (obr.101a), nebo tzv. blokováním pórů (obr.l0-1b) filtračního materiálu. Při povrchové filtraci jsou
částice větší než velikost pórů přepážky a k jejich průniku do filtrační přepážky tedy nedochází.
Podle uspořádání toku lze povrchovou filtraci dále dělit na koláčovou a dynamickou. Při
koláčové filtraci (obr.l0-1c) tuhé částice vytvářejí na povrchu filtrační přepážky filtrační koláč,
jehož výška se a dobou filtrace zvyšuje, a tím se zvyšuje i odpor systému vůči průtoku tekutiny
(filtrátu).
Při dynamické filtraci je povrch přepážky neustále omýván proudící tekutinou a k nárůstu výšky
filtračního koláče tedy nedochází (obr.l0-1d). Tím je po celou dobu procesu zachován vyšší
počáteční výkon.
Průběh filtrace v reálných zařízeních bývá složitý, takže některé z uvedených mechanismů se
mohou vyskytovat současně nebo následovat po sobě. Důležitým kritériem pro členění i výběr
filtračních metod je také velikost filtrovaných částic. Je-li větší než 10µm, je filtrace obvykle
označována jako hrubá (někdy též klasická filtrace), v rozmezí 0,05 - 10 µm jako mikrofiltrace,
v rozmezí 0,001-0,05 µm jako ultrafiltrace a pro částice menší než 0,001µm jako reverzní
osmóza. Rozmezí uvedené u ultrafiltrace a reverzní osmózy
ZAŘÍZENÍ
zejména nuč, kalolis, rotační bubnový filtr
2.6.2 Roztok tuhé látky v kapalině
Tuhou fázi, tvoří obvykle iontové sloučeniny (nejčastěji anorganické) nebo i některé organické
nízko či makromolekulární látky. Rozpustnost je ovlivňována zejména typem rozpouštědla
(tekutiny). Polární versus nepolární. Nejčastěji se setkáváme s následujícími procesy a
odpovídajícími aparáty:
• krystalizace (odpaření rozpouštědla, snížení teploty, změna rozpouštědla)
⇒ kolébkový krystalizátor (mělký žlab konající kolébavý pohyb, ochlazování a odpar
z hladiny)
⇒ bubnový krystalizátor (mírně skloněný rotující buben, protiproudně profukován inertní
plyn, tj. ochlazení a odpar)
⇒ krystalizátor s cirkulací (teplo potřebné k vypařování rozpouštědla je dodáváno
zpracovávané směsi při cirkulaci samostatnou topnou soustavou a odlučovačem par vnější nebo vnitřní cirkulace)

⇒ vakuový (podtlakový) krystalizátor (do pracovního prostoru udržovaného pod vakuem
se nastřikuje přehřátý roztok, ze kterého se za prudkého varu odstraňuje rozpouštědlo
a zároveň dochází k adiabatickému ochlazení roztoku)
• odpaření kapaliny (obvykle spojeno s krystalizací (viz krystalizátory), nebo i následným
sušením (rozprašovací fluidní sušárny); často je konečným cílem pouze získání koncentrátu a
čisté kapaliny). Konstrukce odparek viz Lecjaks a kol.: CHI I. str.: 330-336
• membránové separace (UF, NF, RO) Lecjaks a kol.: CHI I. str.: 169-180.
Společným znakem těchto metod je použití polopropustné membrány jako separačního
elementu a tlakového rozdílu jako hnací síly transportu přes membránu. Vzájemná odlišnost
spočívá ve velikostech používaných tlakových rozdílů, vlastnostech membrán a převažujícím
transportním mechanismu. Základním uspořádáním tlakových membránových procesů je tzv.
“cross-flow” způsob, při kterém, na rozdíl od klasické filtrace, nástřik proudí velkou rychlostí
podél povrchu membrány a permeát odtéká v kolmém směru na vstupní proud. Při tomto
způsobu provedení membránové separace zpravidla nevzniká kalový koláč, protože relativní
pohyb mezi membránou a zpracovávanou disperzí omezuje kumulaci částic na povrchu
membrány. To znamená, že jako výsledek separačního procesu obvykle získáme téměř čistou
kapalinu (permeát) a koncentrovaný roztok tuhé látky v kapalině (retentát).
Separační účinek ultrafiltračních membrán se zjednodušeně vysvětluje jako dělení částic na
základě různých velikostí a tvaru separovaných částic a pórů membrány. Při nanofiltraci a
reverzní osmóze pak nabývají na významu i náboj povrchu membrány a náboj a difuzivita
separovaných částic. Ultrafiltrací se separují makromolekulární částice o relativní molekulové
hmotnosti 1 až 1000kDa. Nanofiltrační membrány zadržují částice o relativní molekulové
hmotnosti větší než 0,2 - 1kDa a vícemocné ionty. Reverzně osmotickými membránami lze navíc
z vody odstranit i většinu částic iontového charakteru bez ohledu na jejich mocenství.
Vzhledem k tomu, že základní výkonová charakteristika membrány, tj. intenzita průtoku
permeátu (množství permeátu získané při daných pracovních podmínkách na jednom metru
čtverečném membrány) je relativně nízká (desítky litrů na čtverečný metr za hodinu), je
nezbytné pro zpracování větších množství vody zajistit v daném zařízení velkou aktivní
plochu membrán (desítky až tisíce m2). Proto jsou membrány již při výrobě obvykle
zabudovávány do tzv. modulů. Základní charakteristiky nejčastěji používaných typů modulů
jsou uvedeny v následující tabulce.
CHARAKTERISTIKA

plocha připadající na jednotku objemu
modulu, m2/m3
typické rychlosti nástřiku, m/s
tlaková ztráta na nástřikové straně, kPa
tendence k zanášení membrány
snadnost čištění
doporučovaná filtrační předúprava nástřiku
(filtr o velikosti pórů)
relativní náklady na získání jednotky
objemu permeátu

TYP MODULU
spirálově
dutá vlákna trubkový
vinutý

deskový

600 - 1000

3000 - 6000

70 - 150

300 - 600

0,3 - 0,8
300 -600
vyšší
špatná až dobrá
10 - 25µm

0,005 - 0,05
10 - 30
vyšší
špatná
5 - 10µm

1-8
50 - 300
nízká
výborná
není třeba

0,8 - 1,6
100 - 500
střední
dobrá
10 - 25µm

nízké

nízké

vysoké

vysoké

• iontoměniče (ionexová demineralizace)
V posledních 50-ti letech se iontoměničová demineralizace stala propracovanou, spolehlivou,
více méně standardní demineralizační metodou zejména při přípravě velmi čisté vody.
Odstranění všech nežádoucích složek iontové povahy je možné uskutečnit kombinací tzv.
katexových a anexových pryskyřic. Přehled základních typů ionexových pryskyřic je shrnut
v následující tabulce. Zde jsou také uvedeny jejich účinky při odstraňování nežádoucích složek
ze zpracovávané vody.
SLOŽKY OBSAŽENÉ VE ZPRACOVÁVANÉ VODĚ
Ca2+ Mg2+ Na+ SO42- ClNO3- HCO3- CO32Po průchodu ionexem se mění na
+
Slabě kyselý katex H
H+
Na+ SO42- ClNO3- CO2
Silně kyselý katex Na+ Na+
Na+ SO42- ClNO3- HCO3- CO32Silně kyselý katex H+
H+
SO42- ClNO3- HCO3- CO32Slabě zásaditý anex Ca2+ Mg2+ Na+ OHHCO3- CO32OH
Silně zásaditý anex OH- Ca2+ Mg2+ Na+ OHSilně zásaditý anex Cl- Ca2+ Mg2+ Na+ ClClClZÁKLADNÍ ZPUSOBY ÚPRAVY VODY
DEKARBONIZACE
Na+
DEIONIZACE
H+
OH+
DEMINERALIZACE
H
OHTYP IONEXU

CO2 SiO2
CO2
CO2
CO2
CO2

SiO2
SiO2
SiO2
SiO2

CO2 SiO2

Regenerace katexů se provádí silnými kyselinami (obvykle HCl) a regenerace anexů silnými
zásadami (obvykle NaOH). V současné době jsou patrné vývojové trendy zaměřené zejména na
minimalizaci množství regeneračních činidel tak, aby se jejich spotřeba co nejvíce blížila
teoretickému stechiometrickému množství. Toho lze docílit jednak vhodnou volbou typu
ionexové pryskyřice (s ohledem na složení zpracovávané vody) a jednak konstrukčním
uspořádáním a způsobem provozování ionexových kolon.
Důležité je zejména cílené využití slabě kyselých katexů a slabě zásaditých anexů, které jsou
snáze regenerovatelné a rychlost jejich regenerace se blíží stechiometrické účinnosti. Výběr
konkrétního typu ionexu závisí na specifických požadavcích a podmínkách dané aplikace. Pokud
vstupní voda obsahuje vyšší množství sloučenin křemíku (různé modifikace kyseliny křemičité,
obvykle souhrnně označované jako SiO2) je nezbytné využití silně zásaditých anexů. Pro silně
zásadité anexy je typická přítomnost kvartérních amoniových solí v molekule. Všechny silně
zásadité pryskyřice používané pro demineralizaci lze rozdělit do dvou hlavních skupin,
označovaných jako typ I a typ II. Typ I se skládá z jednoduché kvartérní amoniové sloučeniny,
typ II obsahuje navíc hydroxylovou skupinu. Z toho vyplývá, že typ I má vyšší bazicitu, kapacita
je však nižší a účinnost regenerace velmi slabá. Typ II má na druhé straně nižší bazicitu, avšak
kapacita větší a účinnost regenerace vyšší.
2.6.3 Tuhá látka - plyn
• filtrace na papírových, textilních, skleněných nebo keramických přepážkách
(obvykle hloubková filtrace)
• cyklony
• vodní pračky
• elektrofiltry

2.6.4 Plyn - plyn (pára)
• kondenzace: tenze par, rovnováha kapalina pára, vliv inertu, zařízení viz
výměna tepla
• adsorpce (nejčastěji na aktivním uhlí, za normálního tlaku nebo PSA, zařízení:
průtok vrstvou adsorbentu, dvojče, základní fáze: sorpce, regenerace, sušení,
ochlazení; regenerace: vysoká teplota (vodní pára, vzduch, inertní plyn),
vytěsnění (vodní pára)
• absorpce: výměníky hmoty - náplňové (viz Volák: CHI II, str. 231-235),
patrové (viz Volák: CHI II, str. 210-215)
• membránová separace (neporézní membrány, rozpouštění-difúze)
• spalování
destruktivní
• biologické odbourání
metody (oxidace některé z komponent)
2.6.5 Kapalina - kapalina
• destilace, rektifikace: výměníky hmoty - náplňové (viz Volák: CHI II, str. 231235), patrové (viz Volák: CHI II, str. 210-215)
• extrakce (superkritická extrakce, vyluhování)
• membránové separace (pervaporace, pertrakce, NF, RO)
DESTILACE
je separační metoda umožňující zvýšení koncentrace jedné ze složek (popřípadě několika složek)
v homogenní kapalné směsi na základě rozdílného složení kapalné a plynné fáze (fázová
rovnováha). Proces se realizuje částečným odpařením směsi a následnou oddělenou kondenzací
parní fáze.
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Rektifikace je v podstatě opakovaná destilace prováděná ve
speciálním zařízení - rektifikační koloně. Přitom proti
proudu stoupající páry stéká proud kondenzátu tak, aby oba
proudy byly v těsném kontaktu a bylo umožněno intenzivní
sdílení jak hmoty, tak i tepla. Zjednodušení schéma
kontinuální rektifikace binární směsi je znázorněno na
následujícím obrázku.
Teplo nezbytné pro odpaření produktu se přivádí do vařáku
(1) (obvykle pomocí topného hadu). Zpracovávaná surovina
nepřetržitě přitéká na tzv. nástřikové patro kolony (2). Páry
z nástřikového patra postupují směrem nahoru a postupně se
obohacují o těkavější složku. Teplo nezbytné pro odpaření
těkavější složky se přitom získává kondenzací méně těkavé
složky. Obohacené páry odcházející z vrchního patra
kolony se vedou do kondenzátoru (3) odkud se po
kondenzaci část odvádí jako produkt (destilát) a část se
vrací do kolony jako zpětný tok (reflux). Zpětný tok teče
směrem dolů a postupně se ochuzuje o těkavější složku. Ze
dna kolony se část této kapaliny ochuzené o těkavější
složku odvádí jako destilační zbytek. Zbývající část je
odpařena ve vařáku a pára vrácena zpět do kolony, aby byla
v kontaktu se stékající kapalinou.

Nástřikové patro rozděluje kolonu na tzv. obohacovací část (nad nástřikovým patrem, kde je
koncentrace těkavější složky vyšší než v nástřikovém proudu) a ochuzovací část (pod
nástřikovým patrem, kde je koncentrace těkavější složky nižší než v nástřikovém proudu). Z
libovolného patra rektifikační kolony je též možné odvádět tzv. boční produkty, jejichž složení je
závislé na poloze patra, tedy na teplotních podmínkách ustavených na daném patře. Toto se
využívá zejména při rektifikaci vícesložkových systémů.
Konstrukce rektifikačních kolon
Základ rektifikační kolony tvoří svislý dutý válec s vestavbami
umožňujícími účinné sdílení hmoty. Podle typu vestavby rozdělujeme
kolony do dvou základních skupin, a to kolony patrové a náplňové.
Průměry průmyslových rektifikačních kolon mohou být i několik metrů při
výšce až několika desítek metrů.
Patrové kolony
U tohoto typu průmyslových kolon mají vestavby tvar pater
vzdálených od sebe obvykle 0,2 až 0,6 m. Každé patro se skládá ze
základních elementů pro vedení plynné fáze (kloboučky, záklopky,
ventily, síta ap.) a přepadových jezů pro vedení kapalné fáze.
Nejčastěji používané křížové uspořádání toků fází je znázorněno na
obrázku. Práce patra je založena na intenzifikaci vzájemného styku
stékající kapaliny a páry. Toho je docíleno zejména tím, že rychlosti
proudění páry jsou v otvorech vestavby 5 až 10 krát větší než ve
volném průřezu kolony a dochází tak k intenzivnímu promíchávání
kapalné a plynné fáze. Nejdůležitější konstrukční typy patrových vestaveb jsou patra
kloboučková, ventilová a sítová. Sítová patra jsou tvořena jemnými síty nebo děrovanými
plechy. Prokapávání kapalné fáze na nižší patro zabraňují vysoké rychlosti proudění par
v otvorech síta. Tyto vestavby jsou velmi levné. Jejich účinnost je však značně ovlivňována
hydrodynamickými podmínkami toku obou fází kolonou. Standardními, dříve nejpoužívanějšími,
vestavbami jsou kloboučková patra znázorněná na následujícím obrázku. Tato patra vykazují
dobrou účinnost v širokém rozsahu provozních parametrů. V poslední době jsou však, zejména
z cenových důvodů, vytlačována konstrukčně jednoduššími ventilovými patry .

kloboučkové patro

ventilové patro

Náplňové kolony:
Na rozdíl od patrových kolon je v těchto zařízeních plocha mezifázového rozhraní vytvářena
pomocí náplně, která rovnoměrně vyplňuje celý válcový plášť kolony. Náplň může být tvořena
buď sypanými vestavbami (Raschigovy kroužky, Berlova sedla ap.) nebo tzv. strukturovanými
výplněmi, což jsou nejčastěji různě tvarovaná síta nebo děrované plechy. Schématicky jsou
základní typy náplní znázorněny na následujícím obrázku.
Výhodou, dnes moderních, strukturovaných výplní je
zejména velký povrch připadající na jednotku objemu
náplně a vysoká mezerovitost. Na druhou stranu jsou
tyto výplně výrazně dražší a náchylnější k tvorbě
nerovnoměrného toku tekutin kolonou, což snižuje
jejich účinnost. Náplňová tělíska bývají zpravidla

nasypána na roštu umístěném uvnitř kolony. Kapalina (reflux) je v horní části (hlavě) kolony
pomocí distributoru nebo rozdělovacím patrem rovnoměrně rozstřikována na vrstvu náplňových
tělísek. Stékající tekutina vytváří na povrchu náplně tenký film a dochází tak k intenzivnímu
styku kapalné a plynné fáze. Tok obou fází však může vykazovat v důsledku nerovnoměrného
rozdělení náplně po průřezu kolony větší nebo menší odchylky od ideálního protiproudu. Zvláště
kapalná fáze často přednostně stéká po plášti kolony, neboť je zde větší volný objem mezi
náplňovými tělísky a stěnou kolony. Pro minimalizaci tohoto jevu se doporučuje vybírat
velikost náplně tak, aby byl poměr průměru kolony ku průměru náplňového tělíska větší než 15.

