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1. TECHNICKÁ REALIZACE CHEMICKÝCH REAKCÍ 
Náplní práce inženýra je vybrat z celé řady možných variant uspořádání procesu tu nejlepší, 
která odpovídá daným podmínkám (např. dostupnost surovin a energií, vhodnost lokality, 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 a hygienické hledisko (toxické, látky, výbušniny, hluk) 
• politicko-společenské hledisko (pracovní síla, bezpečnost lokality, složitost 

schvalovacích řízení)  
 

2. ZÁKLADNÍ ELEMENTY TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ 
Každá technologie se skládá z několika typických operací, které lze v první řadě klasifikovat 
podle typu přeměn probíhajících v odpovídajících aparátech. Jedná se zejména o chemické 
(eventuálně 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    chemická transformace 
• příprava surovin     
• separace produktů 
• finalizace výrobku   fyzikální děje a transformace 
• podpůrné procesy 
• doprava 

 
Zjednodušené technologické schéma základní výrobní jednotky zahrnující tyto operace je 
znázorněno na následujícím obrázku. 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..  
 
 

 
 

podpůrné procesy   
(tlak, teplota, homogenizace)  

doprava 

příprava 

surovin 
(sušení, mletí 

třídění...) 

REAKTOR 
bioreaktor 

separace 
produktů 

(filtrace, 
extrakce, 

destilace....) 

finalizace 

výrobku 
(sušení, mletí, 

granulace, 
balení..) 

TECHNICKÁ 
REALIZOVATELNOST 

EKONOMICKÁ VÝHODNOST 

BEZPEČNÝ PROVOZ 

OHLEDUPLNOST 
K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 

AKCEPTOVÁNÍ SPOLEČNOSTÍ 
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Tento text se podrobně zaměřuje na separaci produktů chemických reakcí. Budeme se postupně 
zabývat základními aspekty separačních operací, tj. jejich principy, nejčastěji používanými 
aparáty a výhodami či nevýhodami dílčích řešení. Této problematice věnována stěžejní část 
materiálu (počínaje kapitolou 3). Pro snadnější pochopení souvislostí jsou v kapitolách 2.1 až 2.4 
stručně zmíněna specifika i zbývajících operací zjednodušeného technologického schématu.  
 

2.1 REAKTOR 
Reaktor je centrální jednotkou celé technologie. Probíhá v něm základní chemická transformace. 
Chemické reaktory lze dělit z různých hledisek:  například na reaktory homogenní a heterogenní 
(podle počtu fází); vsádkové a kontinuální (podle způsobu provozování); izotermní, izobarické, 
adiabatické (podle převažujících reakčních podmínek); míchané, fluidní, trubkové, kolonové, 
s pevným ložem (podle konstrukce); a skleněné, plastové, kovové, s povrchovou úpravou, 
s žáruvzdornou vyzdívkou ……….. (podle materiálu)  
Této problematice jsou věnovány samostatné přednášky. 
 

2.2 PŘÍPRAVA SUROVIN A FINALIZACE PRODUKTU 
Volba procesu souvisejícího s přípravou (či úpravou) surovin je obvykle závislá na čistotě 
daných látek, jejich skupenství a fyzikálně chemických vlastnostech. Typické procesy úpravy 
vhodné pro jednotlivá skupenství jsou například: drcení, mletí, třídění, sušení, vlhčení, 
rozpouštění, dispergace, ohřev, chlazení ……….. 
Při finalizaci výrobku je materiál separovaný v předchozím stupni podroben například sušení, 
mletí nebo granulaci, popřípadě je v závislosti na skupenství balen do různých přepravních a 
skladovacích materiálů. 
 

2.3 PODPŮRNÉ PROCESY 
V podstatě se jedná o vytváření a udržování odpovídajících pracovních podmínek v jednotlivých 
procesech či aparátech. V reakčních schématech se obvykle tato skutečnost zapisuje jako 
jednoduchá poznámka nad šipkou vedoucí od výchozích látek k produktům. Zejména jsou to 
informace o následujících veličinách: tlak, teplota, homogenita (např. míchání), popřípadě 
katalýza, působení záření apod. 
Tlakem lze ovlivňovat rovnováhu některých reakcí (především dochází-li při nich k objemovým 
změnám). Řada separačních procesů využívá tlakový rozdíl 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 (např. vakuová destilace), skupenství (např. superkritická 
extrakce) nebo rovnovážné složení v systémech kapalina - pára.  
V technické praxi vytváříme či udržujeme určitou hodnotu tlaku v jednotlivých aparátech 
zejména pomocí dávkovacích čerpadel (obvykle objemová), vývěv, ventilátorů, kompresorů a 
dmychadel. Často se využívá i tlak pomocného plynu (např. vzduch nebo inertní atmosféra), 
nebo tlak reakčních zplodin. Zvýšení tlaku v systému způsobuje i ohřev zpracovávané směsi 
látek v uzavřené tlakové nádobě (např. autoklávu).  
Další veličinou, která ovlivňuje 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, ohřívače a chladiče), 
s jejichž pomocí lze řídit průběh teplot v požadovaném rozmezí. 
Míchání (homogenizace) obvykle usnadňuje přípravu směsí požadovaných vlastností a 
intenzifikuje procesy výměny tepla a hmoty. Při tomto procesu se vytváří intenzivní nucené 
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proudění. Tohoto stavu lze docílit například rotačními míchadly, vibračními míchadly, 
statickými směšovači (nepohyblivé vestavby umístěné v dopravním potrubí), hydraulickými 
cirkulačními okruhy s čerpadlem a ponořenými tryskami nebo pneumatickým mícháním 
(provzdušňováním vsádky). 
 

2.4 DOPRAVA 
Technologická doprava zajišťuje přísun surovin, polotovarů a pomocných látek z vykládacích 
míst do skladů, ze skladů do výroby, mezi jednotlivými objekty, uvnitř objektů provozoven a 
mezi jednotlivými technologickými operacemi a aparáty. Dále zajišťuje odsun hotových výrobků 
do skladů, k balicím linkám a na nakládací místa vnější dopravy (silniční, železniční nebo říční).  
Doprava tuhých látek je technologicky komplikovanější a tím i ve srovnání s dopravou kapalin, 
či plynů nejdražší. Pro kontinuální dopravu tuhých látek se často využívají pásové a profilové 
dopravníky, hrnoucí dopravníky (redlery), vibrační a třásadlové dopravníky a korečkové nebo 
šnekové dopravníky. Často je využívána i pneumatická doprava tuhých látek (ve vznosu). 
Nejjednodušší způsob dopravy tekutin je samospádem z místa o vyšší nadmořské výšce do místa 
o nižší nadmořské výšce. Často je však nezbytné dopravovat tekutiny při vyšších objemových 
průtocích a mnohdy i proti směru gravitace a musíme tedy tekutině dodávat energii zařízeními 
označovanými souhrnně jako čerpadla (objemová, odstředivá, monžík).  
U dopravy plynů jsou často řešeny dvě typické skupiny problémů, a to doprava (čerpání) velkých 
objemů  nebo stlačování plynů na vyšší tlaky. Pro dopravu plynů se používají ventilátory nebo 
dmychadla. Pro stlačování jsou vhodné kompresory. 
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3. SEPARACE A ČIŠTĚNÍ PRODUKTŮ CHEMICKÝCH REAKCÍ 
Separační techniky využívané v organických a farmaceutických technologiích lze 
charakterizovat jako operace, které slouží k oddělení jednotlivých komponent, nebo jejich skupin 
z reakční směsi. Můžeme konstatovat, že získání jakékoliv komponenty o vysoké čistotě je 
velice nákladné a obvykle se v technické praxi spokojíme s produktem, který může mít 
definované množství příměsí.  
Pro vlastní rozdělení směsi látek se využívá rozdílů v některých vlastnostech separovaných látek. 
Jedná se například o různou velikost částic, tvar, náboj nebo hustotu; v případě tekutin i o 
rozpustnost, těkavost, difuzivitu, bod varu nebo různou interakci s povrchem některých tuhých 
látek (adsorpce, iontová výměna). 
Obecně lze říci, že se snadněji se vzájemně oddělují jednotlivé fáze ve vícefázových systémech. 
Pokud vlastní reakční směs více fází neobsahuje, snažíme se v některých případech další fázi 
vytvořit například přídavkem či vložením extrakčního činidla, ionexu, sorbentu, porézní filtrační 
přepážky nebo separační membrány. Další fázi lze vytvořit i dodáním či odebráním energie, jako 
je tomu například při odpařování, destilaci nebo krystalizaci. 
 
 

3.1 SEPARACE V HETEROGENNÍCH SYSTÉMECH TUHÁ LÁTKA - KAPALINA 
Tyto systémy jsou obvykle označovány jako suspenze, ve kterých je převažující fází kapalina 
nebo jako pasty, v nichž je dominantní částí tuhá fáze.  
 
Zbytky kapaliny z past lze nejsnadněji odstranit lisováním (mechanický proces, obvykle 
levnější) nebo odpařením kapaliny (tepelný, obvykle dražší proces, lze však získat čistou, 
vysušenou tuhou látku). 
 
 
 Základní separační metody v heterogenních systémech (s)-(l): 
 
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) 
           
    
 
Z uvedených procesů se v rámci organických a farmaceutických výrob nejčastěji používá 
klasické usazování (sedimentace v gravitačním poli Země) nebo koláčová filtrace. Procesy 
využívající k separaci jako hnací silu odstředivé pole jsou využívány v menším rozsahu zejména 
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PŘÍVOD SUSPENZE

ODVOD SEDIMENTU

ČIRÁ KAPALINA

elektromotor

nátokový
 válec rameno míchadla

proto, že odpovídající zařízení jsou velmi drahá. Je však třeba poznamenat, že odstředivé 
zrychlení v těchto zařízeních může být až o několik řádů větší než je gravitační zrychlení Země a 
tudíž je separace velmi rychlá, a to i pro velmi malé částice o rozměru několika desetin 
mikrometru, které za běžných podmínek vůbec nesedimentují.  
 
 

 Sedimentace (usazování)  3.1.1
Sedimentace je základní přirozenou metodou separace pevných látek a kapalin. Principem 
sedimentace je samovolné klesání pevných částeček v gravitačním poli Země vlivem větší 
hustoty ve srovnání s hustotou kapaliny, ve které jsou částice dispergovány. I přes nástup nových 
procesů zůstávají sedimentační nádrže nepostradatelnou součástí mnoha organických a 
farmaceutických technologií. Často je sedimentace využívána například k zahuštění suspenze 
před účinnějším filtračním procesem. Dojde tím ke zmenšení objemu zpracovávané suspenze a 
lze pak použít menší a tudíž levnější filtrační zařízení. 
Pozn. Sedimentační princip lze využít i při dělení dvou nemísitelných kapalin (emulzí). Tento proces je často 
intenzifikován realizací v odstředivém poli. 
Průběh sedimentace lze dobře charakterizovat sedimentační rychlostí individuálních částic nebo 
rychlostí pohybu vytvářeného rozhraní mezi sedimentem a čirou nosnou kapalinou. 
Rychlost sedimentace závisí zejména na: typu silového pole (gravitační, odstředivé), rozdílu 
hustot tuhých částic a tekutiny, viskozitě tekutiny, velikosti a tvaru částic, koncentraci částic a u 
suspenzí velmi jemných částic i na vzájemných interakcích těchto částic. Například přitahování 
různě nabitých částic může být využito při tzv. koagulaci či flokulaci, která proces sedimentace 
intenzifikuje (vznikají větší shluky, které sedimentují rychleji).    
 
  

 Sedimentační (zahušťovací) nádrž 3.1.1.1
 Zpracovávaná suspenze je obvykle přivedena 
nátokovou trubkou shora do středového, tzv. 
uklidňovacího prostoru, usazováku. Tuhé částice 
klesají usazovacím 
prostorem ke dnu, 
zatímco kapalina 
protiproudně stoupá 
k přepadovému žlabu 
umístěnému na 

horním okraji nádrže a je tudy odváděna. Ve spodní části nádrže se 
obvykle velmi pomalu otáčí svislý rošt příhradového míchadla a 
prořezáváním sedimentu z něho uvolňuje další tekutinu, která stoupá 
k hladině (zahušťování sedimentu). Ramena příhradového míchadla, 
pohybujícího se nad dnem jsou často opatřena soustavou šikmých 
lopatek pro posun sedimentovaných částic do středové části opatřené 
výstupními hrdly pro sediment. 
 

 Usazovák s lamelovými vestavbami 3.1.1.2
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Jedná se o nádrž, do které je instalována lamelová 
vestavba, tj. sestava rovnoběžných  podélných 
desek, profilů, popřípadě trubic, které jsou v nádrži uchyceny 
pod úhlem cca 60o. Suspenze prochází mezi elementy 
lamelové vestavby, nejčastěji zespodu směrem vzhůru. Díky 
tvaru lamel a jejich množství je mnoho-násobně zvýšena 
sedimentační plocha nádrže a zároveň je na pouhých několik 
centimetrů zkrácena sedimentační dráha 

usazujících se částic. Tuhé 
částice tak velmi rychle sedají 

na šikmý povrch lamel a sklouzávají po jejich hladkém 
povrchu gravitačně do spodní části usazováku, odkud jsou 
odváděny jako zahuštěný sediment. Lamelová vestavba 
významně zintenzivňuje proces separace sedimentací. Tento 
typ usazováků je několikanásobně účinnější ve srovnání s 
prostým usazováním v průtočném systému standardní 
usazovací nádrže.  
 
 
 

 Flotace 3.1.2
Flotace je fyzikální děj, při kterém na rozdíl od usazování, dochází k vynášení pevných, ve vodě 
suspendovaných částic jemnými bublinkami vzduchu na hladinu. Je to kombinovaná separační 
metoda, která je založená na rozdílném povrchovém napětí a hustotě jednotlivých materiálů 
účastnících se procesu separace.  
Nejčastějším případem je tzv. pěnová flotace, při které jsou hydrofobní (méně smáčivé) 
komponenty (makromolekuly, koloidy nebo tuhé částice) zachytávány na povrchu vzduchových 
bublin (vytvářených ve vodě), kterými jsou pak vynášeny do pěny (vytvořené na hladině), 
zatímco hydrofilní (smáčivé) částice k bublinám nepřilnou a klesají ke dnu, odkud se odvádějí.  
Zařízení pro průmyslovou realizaci flotace musí splňovat následující požadavky: 

• nepřetržité míchání separovaných částic (musí být v suspenzi dokonale dispergované), 
• nepřetržité sycení systému vzduchem, tvorba rovnoměrných malých bublin, 
• vytváření klidové zóny v blízkosti hladiny, ve které se může vytvářet pěna a 
• kontinuální oddělování pěnového a nepěnového produktu flotace. 

Flotace lze v rámci farmaceutických výrob použít zejména při zpracování odpadních vod. 
V tomto případě je důležité vytvořit vzduchové bubliny velmi malých rozměrů. Nečistoty ve 
vodách totiž tvoří většinou malé částice, které mají hustotu blízkou hustotě vody. Jedná se 
především o zaolejované mastné nečistoty, lehké a těžké uhlovodíky a organické tuhé částice. K 
jejich odstraňování se používají tři možné typy flotace: 

• flotace mechanickými flotátory s míchadlem a nasáváním vzduchu, 
• flotace pneumatickými flotátory se vzduchem protlačovaným přes pórovité dno a 
• elektroflotace, při které je plynná fáze vytvářena elektrolýzou zpracovávané vodné fáze. 

  

 Odstřeďování 3.1.3
 V technické praxi se setkáváme se dvěma základními typy odstředivek, a to sedimentačními 
odstředivkami a filtračními odstředivkami. 

ČIRÁ
KAPALINA

PŘÍVOD 
SUSPENZE

ODVOD 
SEDIMENTU



10 
 

 Sedimentační odstředivky 3.1.3.1
Sedimentační odstředivky mají pevnou neporézní stěnu a na 
jejich provoz se aplikují zákonitosti sedimentace s tím rozdílem, 
že klasická gravitační síla je zde nahrazena odstředivou silou. Je 
třeba poznamenat, že velikost odstředivé síly se v daném zařízení 
mění v závislosti na vzdálenosti od osy otáčení (největší 
odstředivá síla je na stěně bubnu odstředivky a nejmenší v její 
ose). Nejčastější usazovací bubnová odstředivka je schematicky 
znázorněna na obrázku. Základem odstředivky je rotující buben 
(poměr výšky bubnu k jeho průměru je přibližně 1:1), k jehož dnu 
se středovým potrubím přivádí separovaná disperze. Vlivem 
odstředivé síly se usazuje látka o větší hustotě u stěny bubnu a 
látka o nižší hustotě zůstává v prostoru osy rotace. V horní části 
zařízení jsou dále umístěny dělící přepážky nebo odsávací trubky, které umožňují odtok 
oddělených látek (často se jedná o separaci vzájemně nemísitelných kapalin). 

Dalším typem sedimentační odstředivky je 
dekantační odstředivka. Hlavními částmi 
odstředivky jsou dva souosé, kónicko-válcové 
bubny, které se otáčejí stejným směrem, avšak 
rozdílnou rychlostí. Na vnitřní buben 
odstředivky je navařen šnek (viz obrázek). 
Působením odstředivé síly se těžší částice z 
přiváděné suspenze pohybují směrem 

k vnitřnímu povrchu vnějšího bubnu, kde se usazují. Odtud jsou šnekem kontinuálně 
posunovány do kuželové části bubnu a vyhrnuty do výsypní části odstředivky. Současně 
kontinuálně přiváděná suspenze vytlačuje odstředěnou kapalinu, která vytéká otvorem v čele 
bubnu.  

  Hydrocyklony 3.1.3.2
Zařízení, která odstraňují částice z nosného plynu, se označují jako 
cyklóny a zařízení odlučující pevné částice z kapalných směsí jsou 
hydrocyklóny. V technické praxi se někdy též tato zařízení 
označují souhrnně jako vírové odlučovače. Schématicky je cyklón 
znázorněn na obrázku. Při separaci se využívá odstředivá síla 
vyvolaná rotačním pohybem tekutiny v aparátu, který má na rozdíl 
od odstředivek nepohyblivé stěny. Základ zařízení tvoří plášť 
válce, který ve spodní části přechází do kužele, který je zakončen 
výtokovým otvorem. Do válcové části pláště je tangenciálně 
přiváděna zpracovávaná disperze, která se následně pohybuje po 
šroubovici podél stěn. Rotace působí na dispergované částice, které 
se pohybují směrem ke stěně a vlivem gravitace klesají do kónické 
části a opouštějí separační zařízení. Tekutina je ze zařízení 
vytlačována středovou přepadovou trubkou. Z konstrukčního hlediska patří tyto odlučovače 
k jednodušším a levnějším zařízením. Výhodou je provozní spolehlivost, protože nemají žádné 
pohyblivé části. Mohou být též bezproblémově provozovány při vyšších teplotách. 

ODVOD
TUHÉ FÁZE

ČIRÁ
TEKUTINA

PŘÍVOD 
DISPERZE

PŘÍVOD 
DISPERZE
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 Filtrace 3.1.4
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. Heterogenní disperzi (směs) kapalina-tuhá fáze, přicházející k filtraci, nazýváme 
suspenzí. 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 sloupce 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). 
Podle mechanismu záchytu tuhé fáze filtrační přepážkou se filtrace dělí na hloubkovou 
(objemovou) a povrchovou.  
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, nebo tzv. 
blokováním pórů filtračního materiálu. Tyto filtry se dominantně používají pro dočištění mírně 
znečištěných (zakalených) kapalin. Typickými zařízeními tohoto typu jsou vodárenské pískové 
filtry nebo naplavovací křemelinové filtry. 
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 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. Uspořádání procesu je tedy složitější, na 
druhou stranu je tím po celou dobu procesu zachován vyšší počáteční výkon filtrace. 
V organických a farmaceutických technologiích se nejčastěji z povrchových filtrů používají 
filtrační nuč, kalolis a filtrační bubnový filtr. Ve všech třech případech je základním 
mechanismem záchytu koláčová filtrace. 
 
 

 Filtrační nuč 3.1.4.1
Toto zařízení je průmyslovou obdobou laboratorní Büchnerovy nálevky. Filtrační plocha však 
může být až několik metrů čtverečných a jako filtrační přepážka jsou používány různé textilie 
nebo keramické materiály (mechanicky a v případě keramiky i teplotně odolnější). Hnací sílu 

procesu (tlakový rozdíl) lze vytvářet hydrostatickým sloupcem 
filtrované suspenze (hydrostatická nuč), vývěvou na straně filtrátu 
(vakuová nuč) nebo přetlakem na straně supenze (tlaková nuč). Je to 
zařízení velmi jednoduché, s výjimkou tlakové nuče velmi levné. 
Obvykle se používá k filtraci snadno filtrovatelných suspenzí (větší 
tuhé nedeformovatelné částice). Nevýhodou je velké zastavěná plocha 
ve výrobní hale, která musí být větší než vlastní filtrační plocha 
zařízení. 

 

filtrát 
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 Kalolis 3.1.4.2
Při separaci řady produktů a meziproduktů organických a farmaceutických výrob je kalolis 
nejčastěji se vyskytujícím filtračním zařízením. Používá se zejména pro separaci různých 
barvářských pigmentů nebo léčiv. Kalolis je tlakovým filtrem, a tudíž je vhodný i pro filtraci 
nesnadno filtrovatelných suspenzí (velmi jemné nebo deformovatelné částice). Další výhodou je, 
že má při velké filtrační ploše malou zastavěnou plochu (filtrační přepážky jsou umístěny 
kompaktně mezi jednotlivými svislými rámy, respektive deskami). Počtem rámů (desek) lze 
snadno měnit celkovou filtrační plochu. Konstrukčně existuje celá řada modifikací kalolisu. 
Nejznámější jsou systémy deska-rám a komorový systém. Na následujících obrázcích je 
například znázorněna konstrukce a funkce komorového kalolisu se středovým nátokem suspenze. 
Filtrační plachetka je přitom ušita tak, aby pokrývala z obou stran povrch desky a zároveň v ní 
byly otvory pro středový nátok suspenze i rohové odtoky či přítoky kapaliny (filtrát, promývací 
kapalina).  

 
 
 
Pracovní cyklus komorového kalolisu: 
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Kalolis je diskontinuální zařízení. V rámci každého pracovního cyklu proběhnou následující fáze 
filtračního procesu: 
Složení a uzavření kalolisu: celý svazek filtračních desek pokrytých plachetkou je sevřen pomocí 
hydraulického systému. Mezi jednotlivými deskami jsou vytvořeny filtrační komory ohraničené 
filtrační plachetkou.  
Plnění kalolisu: je přiváděna suspenze středovým otvorem rámů pomocí dávkovacího čerpadla.  
Filtrace a tvorba filtračního koláče: pevné částice jsou zachytávány na povrchu filtrační 
plachetky, kapalina prochází tkaninou do drenážního systému desky, na plachetce narůstá vrstva 
pevných částic (filtrační koláč). S tím je spojeno narůstání filtračního odporu. Aby kapalina i 
nadále procházela filtračním koláčem a plachetkou, je nutno zvyšovat tlak dávkovacího zařízení.  
Dosažení maximálního plnícího tlaku: (obvykle 5 - 20 bar v závislosti na typu suspenze) komory 
kalolisu jsou zaplněny filtračním koláčem, množství vytékajícího filtrátu je minimální a s časem 
se již prakticky nemění. Maximální tlak je udržován po určitou dobu, čímž je dosaženo 
požadované úrovně odvodnění filtračního koláče. Poté je ukončen přísun suspenze, plnící 
čerpadlo přestane čerpat suspenzi do komor kalolisu. 
Uvolnění tlaku: tlak uvnitř komor je otevřením ventilu snížen na hodnotu stejnou jako před 
zahájením filtrace. Z potrubí pro přívod suspenze, vedeného celým svazkem desek, jsou 
stlačeným vzduchem vypuzeny zbytky nezfiltrované suspenze. 
Otevření kalolisu a odstranění filtračního koláče: hydraulický systém uvolní sevření, ocelová 
deska, která stlačuje při filtraci svazek filtračních desek je odsunuta, a jednotlivé filtrační desky 
jsou rozřazeny. Při odtahování desek dochází k samovolnému vypadnutí filtračního koláče na 
manipulační plochu nebo do vozíku, které jsou obvykle umístěny pod deskami. 
 

 Vakuový rotační bubnový filtr 3.1.4.3
Vakuový rotační (bubnový) filtr je na rozdíl od nuče a kalolisu kontinuálně pracující filtr. Je to 
pomalu se otáčející (několik otáček za hodinu), vodorovně umístěný buben, jehož plášť je povlečen 
filtrační plachetkou. Buben je cca z jedné třetiny ponořen do vany s míchadlem, kam přitéká 
filtrovaná suspenze. Vnitřní prostor bubnu je rozdělen na jednotlivé sekce, v nichž se udržuje podtlak 
pomocí vývěvy. Pracovní fáze filtru jsou: filtrace (filtrát se nasává 
dovnitř bubnu), promytí koláče vodou, odsátí vody, prosávání 
filtračního koláče vzduchem a odstranění koláče (seříznutí nožem). 
Při odstraňování koláče se u některých konstrukcí tohoto filtru do 
příslušné sekce bubnu přivede tlakový vzduch, který napomůže 
„odchlípnutí“ filtračního koláče a jeho snadnějšímu seříznutí. Jako 
vakuový filtr je toto zařízení vhodné na zpracování snadno 
filtrovatelných suspenzí, které tvoří dostatečně vysoký filtrační 
koláč. 
 
 

 Odpaření kapalné fáze z tuhé látky 3.1.5
V technické praxi je tento proces obvykle označován jako sušení. Přitom je snižován obsahu 
vlhkosti v tuhých látkách dodávanou nebo odváděnou tepelnou energií. Vlhkost mění při tomto 
procesu skupenství a odvádí se sušícím médiem (nejčastěji vzduchem). Vlastní sušení je pak 
komplexní operace, při níž jsou kombinovány procesy sdílení hmoty a sdílení tepla.  Podle druhu 
dodávané energie a způsobů sdílení tepla se rozlišuje sušení konvekční, kontaktní, radiační a 
sublimační. Sušení lze provádět za sníženého tlaku (vakuové sušení), normálního nebo 
zvýšeného tlaku.  
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 Konvekční sušení 3.1.5.1
Je to nejrozšířenější způsob sušení, při němž sušící medium (nejčastěji vzduch nebo spaliny), 
které je současně i teplonosným médiem, obtéká nebo protéká sušený materiál a přitom s ním 
vyměňuje teplo i hmotu. Konvekční sušárny se dále děli podle způsobu vedeni vzduchu (sušicího 
média). Vzduch může sušený materiál obtékat, nebo jím může protékat. V konvekčních 
sušárnách se může kromě vzduchu pohybovat i sušený materiál.  

Na principu konvekčního sušení jsou založeny četné sušárny: např. pásová, fluidační, proudová, 
bubnová, tunelová, komorová nebo rozprašovací. Vzrůstající požadavky na čistotu odpadních 
plynů (odpadní vzdušniny) vedou ke konstrukcím sušáren s uzavřeným oběhem sušicího plynu, 
v němž se zmenšuje obsah vlhkosti absorpcí, ochlazením nebo membránovou separací. 

 Kontaktní sušení 3.1.5.2
Je to způsob sušení, při kterém se teplo potřebné k převedení vlhkosti z kapalné do plynné fáze 
k sušenému materiálu přivádí vytápěnými (vyhřívanými) nejčastěji kovovými stěnami 
(plochami). Sušený materiál a vytápěné plochy mohou být v pohybu i v klidu. Vlhkost je 
odváděna ve vzdušnině. Typickými příklady kontaktních sušáren jsou válcová a talířová sušárna. 
Suspenze nebo roztok se nastřikuje na horký otáčející se element a po usušení se seškrabuje 
nožem. 

 Radiační sušení 3.1.5.3
Sušení, při kterém je teplo potřebné ke změně skupenství vlhkosti materiálu dodáváno pomocí 
IČ nebo mikrovlnných zářičů. IČ zářiče se používají pro sušení materiálů o malých tloušťkách. 
Při mikrovlnném ohřevu se materiál ohřívá přibližně stejnou rychlostí v celém svém objemu. 
Proto se mikrovlnné zářiče používají především pro sušení cenných materiálů o velké tloušťce, 
jejichž konvekční sušení by vyžadovalo neúnosně dlouhou dobu. Dále se mikrovlnné sušení 
aplikuje k vyrovnávání místních obsahů vlhkosti materiálů při jejich dosušování. 

 Lyofilizace (sublimační sušení) 3.1.5.4
Je zvláštní vakuové sušení, při němž zmražená vlhkost materiálu přechází z tuhého skupenství 
přímo do skupenství plynného. Teplo se přivádí nejčastěji IČ zářiči. Jedná se tudíž o přechod 
mezi pevnou a plynnou fází vody, kterého lze docílit za nízkých teplot a tlaků (viz obrázek): 

 

Obrázek Fázový diagram vody (zelená šipka představuje normální sušení, modrá vakuové 
vymrazování a červená nadkritické sušení) 

Superkritický 
bod 
(647,3 K; 
221,3E5 Pa) 

Trojný bod 
(273,16 K; 
615,3 Pa) 



15 
 

 
Tato technologie je převážně využívána pro materiály, které nesnesou vyšší teploty, jako 
například různé biologicky aktivní látky, bakterie, buňky a podobně. Výsledkem procesu je tzv. 
lyofilizát. 
Technická realizace lyofilizace má tři fáze. Nejprve se vlhký materiál zmrazí a potom se ve dvou 
krocích suší. 
Fáze – zmrazení: Při tomto kroku se vlhký materiál zmrazí pod eutektický bod materiálu, tedy 
na teplotu, při které může existovat jen v pevném skupenství. To zajistí, aby nedocházelo k tání 
místo k sublimaci. Při tuhnutí vody může dojít k mikroskopickému poškození materiálu, 
zejména pokud jde o původně živé buňky. Proto je nutné tuto fázi provádět velmi opatrně. 
Obvykle se materiál zmrazí na teplotu mezi -50°C, -80°C až -100°C. 
Fáze - první sušení: Během této fáze je v mrazícím zařízení snížen tlak vzduchu na několik 
stovek Pa. Poté je dodáno tolik tepla (přenos tepla je hlavně vedením a zářením, proudění tepla 
se prakticky neuplatňuje), aby voda začala sublimovat. Takto se z materiálu odstraní asi 95 % 
vody. Sublimaci je třeba neuspěchat, aby nedošlo k narušení sušeného materiálu. Sušení trvá 
obvykle několik hodin až dní. Vzniklá vodní pára desublimuje na chladičích, které mívají teplotu 
pod −50 °C. Tím se zabrání vniku vodních par do vývěvy, což by zhoršilo její účinnost. 
Fáze - druhé sušení: V případech, kdy je potřeba ještě sušší materiál, tak se přistupuje k druhé 
fázi sušení. Zbytek vody, zejména zbývající nezmrzlé molekuly vody, které se drží na povrchu 
pevných látek díky adsorpci, se odstraní při této fázi. Při ní se teplota v sušící komoře zvedne, 
někdy až nad 0 °C, což naruší vazby mezi vodou a pevným materiálem. Tlak se obvykle ještě 
více sníží, až na zlomky Pa. Po druhém sušení v materiálu zůstává okolo 1 až 4 % vody. 
Součásti lyofilizátoru: Každý lyofilizátor se sestává z několika základních částí, které jsou 

zapotřebí k úspěšné realizaci 
procesu vysušení. 

Kondenzor je komora, kde 
přístroj dosahuje nejnižších 
teplot a tím zachycuje vlhkost 
v podobě ledu. Kondenzor 
může být interní (součástí 
komory pro sušený produkt) 
nebo externí, s komorou 
spojený pomocí izolačního 
ventilu. Stanovit vhodnou 
minimální teplotu kondenzoru 
není úplně jednoduché, ale 
vždy platí jistá pravidla. Jde-li 

o sušení vodných roztoků, postačí minimální teplota okolo -55°C. Půjde-li o sušení např. 
alkoholů nebo rozpouštědel, bude zapotřebí kondenzor s min. teplotou -90°C, případně -105°C. 
Zbylé varianty mezi těmito teplotami jsou určeny pro kombinované produkty, tedy např. vzorky 
s velmi nízkým podílem alkoholu mohou být zpracovávány v lyofilizátoru s kondenzorem 
pracujícím při -75°C. 
Produktová (sušící) komora je u menších zařízení průhledný akrylový zvon, u větších zařízení 
pak větší prostor pro umístění sušeného materiálu. Zpravidla je komora vybavena určitým 
počtem polic s regulací teploty pomocí uzavřeného olejového okruhu. Teplota polic, na kterých 
je produkt sušen, se pohybuje v rozsahu od -40°C až po +50°C. Toto rozmezí dovoluje sušený 
materiál v přístroji rovnou zmrazit bez nutnosti použití mrazícího boxu. Kladné teploty pak 
uživateli usnadní zakončení procesu ve fázi sekundárního sušení. 
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Vývěva (vakuová pumpa) v přístroji zajišťuje podtlak a je připojena za kondenzor. Běžně 
používané olejové vývěvy jsou vybaveny filtry pro zachycení olejových částic, ale pro citlivé 
produkty se používají častěji membránové (bezolejové) vakuové pumpy, u nichž nehrozí 
kontaminace produktu. 
Některé produktové komory jsou též vybaveny systémem pro naplnění inertním plynem, aby se 
k sušenému produktu vůbec nedostal vzduch a tím i vlhkost z okolí. Ve farmaceutickém 
průmyslu jsou běžně výrobní lyofilizátory vybaveny také sterilizací produktové komory parou, 
menší přístroje toto zpravidla nahrazují dekontaminací pomocí peroxidu vodíku (H2O2) nebo 
oxiranem. 
 
 
 

3.2  SEPARACE V HOMOGENNÍCH SYSTÉMECH ROZTOKŮ TUHÉ LÁTKY 
V KAPALINĚ 
Rozpuštěnou fázi, tvoří obvykle iontové sloučeniny (nejčastěji anorganické) nebo i některé 
organické nízko či makromolekulární látky. Rozpustnost je ovlivňována zejména typem 
rozpouštědla (tekutiny). Například polární versus nepolární charakter. Nejčastěji se setkáváme 
s následujícími procesy a odpovídajícími aparáty:  
  

 Krystalizace  3.2.1
(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) 

 

 Zakoncentrování roztoku odpařením kapaliny  3.2.2
Odpařování patří mezi velmi často používané operace v řadě chemických. Cílem odpařování je 
získání koncentrovaných (zahuštěných) roztoků obsahujících rozpuštěnou netěkavou látku. 
Přitom se část rozpouštědla odstraňuje ve formě páry při teplotě varu roztoku. Proces je obvykle 
spojen s následnou krystalizací (viz krystalizátory), nebo i následným sušením (například 
rozprašovací fluidní sušárny).  

 Odparky 3.2.2.1
Zařízení, ve kterém se uskutečňuje odpařování, se nazývá odparka. Hlavními částmi odparky 
jsou vařák, parní prostor a odlučovač kapek. Odparka může pracovat při atmosférickém tlaku, 
zvýšeném tlaku (tlaková odparka) nebo sníženém tlaku (vakuová odparka). 

 Surovinou pro odparku je zředěný roztok, produktem je koncentrovaný roztok a také v každém 
případě páry rozpouštědla, tzv. brýdové páry. Nejjednodušší uspořádání odparky odpovídá varu 
na tzv. varné ploše (např. dno nebo stěny aparátu) ponořené do velkého objemu kapaliny nebo ho 
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obklopující. Vzniklá pára ze zařízení odchází vlivem tlakového spádu. Za účelem intenzifikace 
procesu jsou však často realizována i uspořádání, kde je kapalina současně intenzivně 
promíchávána (např. cirkulačním čerpadlem) nebo je cíleně na varné ploše vytvářen tenký film 
zpracovávané suroviny. V parním prostoru se odděluje brýdová pára od případných kapiček 
roztoku. Únos kapek je nežádoucím jevem, protože se tím odvádí s parami i část rozpuštěné 
látky. Na oddělování se používají různé vestavby (odlučovače kapek). 

  

 Tlakové membránové separace  3.2.3
Nejčastěji se v této souvislosti setkáváme s procesy, které jsou označovány jako ultrafiltrace 
(UF), nanofiltrace (NF) a reverzní osmóza (RO).  
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 (cirkuluje) 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 200 - 1000Da 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 membránového procesu, 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 nástřiku zajistit v daném zařízení velkou aktivní plochu 
membrán (desítky až tisíce m2). Proto jsou membrány již při 
výrobě obvykle zabudovávány do tzv. modulů. Pro ultrafiltraci 
jsou často používány trubkové moduly, které jsou konstrukčním 
uspořádáním podobné svazkovým tepelným výměníkům nebo 
moduly z dutých vláken. Pro nanofiltraci a reverzní osmózu se 
nejčastěji používají spirálově vinuté moduly. 

trubkový modul 

Spirálově vinuté moduly 

modul kazeta Celé zařízení 
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 Iontoměniče (ionexová demineralizace) 3.2.4
V posledních 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 
TYP IONEXU Ca2+ Mg2+ Na+ SO4

2- Cl- NO3
- HCO3

- CO3
2- CO2 SiO2 

 Po průchodu ionexem se mění na 
Slabě kyselý katex H+ H+ Na+ SO4

2- Cl- NO3
- CO2 CO2 SiO2 

Silně kyselý katex Na+ Na+ Na+ SO4
2- Cl- NO3

- HCO3
- CO3

2- CO2 SiO2 
Silně kyselý katex H+ H+ SO4

2- Cl- NO3
- HCO3

- CO3
2- CO2 SiO2 

Slabě zásaditý anex 
OH- 

Ca2+ Mg2+ Na+ OH- HCO3
- CO3

2- CO2 SiO2 

Silně zásaditý anex OH- Ca2+ Mg2+ Na+ OH- 
Silně zásaditý anex Cl- Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- Cl- Cl- CO2 SiO2 
ZÁKLADNÍ ZPUSOBY ÚPRAVY VODY 
DEKARBONIZACE Na+         
DEIONIZACE H+ OH-     
DEMINERALIZACE H+ OH- 
 
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. 
 

 Elektrodialýza 3.2.5
Elektrodialýza patří do skupiny tzv. elektromembránových procesů, při kterých dochází k 
separaci záporně nabitých částic od kladně nabitých podle jejich migrace k příslušným 
elektrodám. K řízení této migrace slouží iontoměničové membrány, kterými je transportován jen 
určitý druh iontů, podle jejich náboje.  Při elektrodialýze je hnací silou procesu stejnosměrné 
elektrické pole, které působí na pohyb disociovaných složek iontových sloučenin ve vodném 
roztoku tak, že kationty pohybující se ke katodě jsou propouštěny katexovými membránami a 
zadržovány anexovými membránami, zatímco anionty přitahované k anodě jsou propouštěny 
anexovými membránami a zadržovány na katexových membránách. Vhodnou kombinací 
katexových a anexových membrán dochází k dělení iontů ve vstupním roztoku a vytváří se proud 
odsolený, tzv. diluát a proud koncentrovaný, tzv. koncentrát. Proces elektrodialýzy probíhá ve 

Moduly z dutých vláken 
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vlastním elektrodialyzéru, což je zařízení tvořené stahovacími deskami s elektrodami a svazkem, 
který je složen z ionexových membrán a rozdělovačů. 

 
 Složení membránového svazku a princip elektrodialýzy 

3.3 SEPARACE V HETEROGENNÍCH SYSTÉMECH TUHÁ LÁTKA – PLYN 
Častým případem je situace, kdy potřebujeme z plynné fáze pouze odstranit malá množství 
tuhých příměsí (čištění plynů).  Nejčastěji se můžeme setkat s následujícími procesy: 
 

 Filtrace z plynné fáze 3.3.1
Probíhá na papírových, textilních, skleněných nebo keramických přepážkách. Obvykle se jedná o 
hloubkovou filtraci. Při procesu často může dojít ke znehodnocení tuhé fáze, protože se obtížně 
odstraňuje z filtrační přepážky (hloubková filtrace = zachycení uvnitř pórů přepážky). Běžně 
používaným zařízením je například rukávový filtr.  Znečištěný plyn se zde vede spodem do tzv. 
rukávů z filtrační tkaniny, které jsou nahoře uzavřeny. Plyn prochází póry v tkanině a odchází 
nahoru. Tuhé částice zůstanou uvnitř rukávů. Proti dlouhodobému zanešení jsou rukávy 
napojeny na tzv. oklepávač, kterým periodicky dochází k oklepání částic dolů do zásobníku, 
odkud jsou například odváděny šnekovým dopravníkem. 
 

 Cyklonové (vírové) odlučovače  3.3.2
Pracují na principu odstředivé síly. Jsou to válcové nádoby s kónickým dnem a tangenciálním 
přívodem plynné heterogenní směsi, který způsobuje rotační pohyb plynu. Odstředivou silou 
jsou tuhé částečky tlačeny ke stěně a padají dolů. Průřez cyklónu se směrem dolů zmenšuje a 
plyn zbavený tuhých částic odchází vzhůru odvodním potrubím. 
 

 Mokrá vypírka plynů 3.3.3
Jedná se o vypírání tuhých nečistot pomocí vhodné kapaliny (nejčastěji vody). Plynná směs se 
uvede do styku s kapalinou, nečistoty přejdou z plynu do kapaliny a tím se získá čistý plyn a 
znečištěná kapalina. Metoda je velmi účinná, nedá se však použít v případě, kdy je plynná fáze v 
kapalině rozpustná, anebo nesmí-li se zvyšovat vlhkost plynu. Nejpoužívanějšími zařízeními 
jsou tzv. vypírací kolony, což jsou obvykle válcové nádoby, ve kterých znečištěný plyn proudí 
protiproudně proti kapalné fázi. Kolony mohou být prázdné (bez náplně), v nichž se spodem 
přivádí znečištěný plyn a shora se rozstřikuje kapalina, kapky padají dolů, strhávají nečistoty a 
odcházejí spodem jako znečištěná kapalina, čistý plyn odchází vrchem. Dále mohou být 
vybaveny náplní (Raschigovy, Pallovy kroužky, Berlova sedélka), která je uložena na roštu. Po 

D – diluát,  
K – koncentrát, 
CM – kationtově výměnná membrána, 
AM – aniontově výměnná membrána,   
čísla 1-5 označují počet párů 
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náplni od shora stéká kapalina. Použitím náplně se zvyšuje mezifázová styčná plocha kapalné a 
plynné fáze. Nevýhodou může nýt zanášení náplně tuhými částicemi. Alternativou jsou i 
mechanické pračky, Venturiho pračky nebo smáčené cyklóny. Mechanické pračky jsou zařízení, 
kde styk plynu a kapaliny zajišťují rotující kotouče. Kotouče jsou částečně ponořené do kapaliny 
a stéká po nich tenká vrstva kapaliny, do které se zachytí nečistoty ze znečištěného plynu. Ve 
Venturiho pračce se znečištěný plyn přivádí do zúženého prostoru, tím se zvýší jeho rychlost 
(rovnice kontinuity) a vzniká podtlak, který nasaje kapalinu a rozprašuje ji. Vznikají kapičky, 
které pohlcují nečistoty a odvádějí se spodem. Čistý plyn odchází bočním otvorem spodní části. 
Venturiho pračka bývá často spojena s cyklónovým odlučovačem kapek. Smáčený cyklón 
pracuje na principu odstředivé síly. Do trubkové nádoby se na rotující kotouč přivádí voda, která 
se rozstřikuje na stěny a stéká dolů. Ve spodní části se tangenciálně přivádí znečištěný plyn. 
Odstředivou silou jsou těžší částice hnány ke stěně, kde se strhávají stékající vodou a odvádějí se 
dolů.                            

 Elektrostatické odlučovače (elektrofiltry) 3.3.4
Pracují na principu ionizačních vlastností plynu v silném elektrostatickém poli. Tuhé částečky 
přejímají od ionizovaného plynu záporný náboj a jsou přitahovány ke kladné elektrodě. Na ní se 
vybijí (ztratí, odevzdají náboj) a z elektrody odpadávají. Konstrukčně se setkáváme s deskovými 
nebo trubkovými odlučovači. V trubkových odlučovačích mají kladné usazovací elektrody tvar 
trubek (uzemněné) a uvnitř trubky je záporná tzv. sršící elektroda. Znečištěný plyn se přivede do 
spodní části trubky a přiblíží se k sršící elektrodě. Tím tuhé částečky získají záporný náboj, a 
protože se souhlasné elektrické náboje vzájemně odpuzují a nesouhlasné přitahují, odskočí 
záporné tuhé částečky od záporné elektrody a přitáhnou se ke kladné usazovací elektrodě, kde 
odevzdají svůj náboj a po oklepání padají dolů. Čistý plyn odchází vrchem. Princip deskových 
odlučovačů je obdobný, přičemž usazovací elektrody mají tvar desek. Nevýhodou této metody 
separace (odlučování) jsou zejména vysoké provozní náklady. 
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3.4 DĚLENÍ PLYNNÝCH SMĚSÍ (PLYNY A PÁRY) 
Obvykle se setkáváme například s problémem odstranění par těkavých organických látek ze 
vzdušniny odcházející z reakčních nádob nebo aparátů použitých pro různé dílčí technologické 
procesy (např. rektifikace, extrakce, vývěvy apod.). K tomu lze využít například regenerační 
procesy jako je kondenzace (vymrazování), adsorpce, absorpce a membránová separace, nebo 
destrukční procesy jako je biologické odbourání nebo termický rozklad (spálení).  
 

 Kondenzace 3.4.1
Kondenzace je technika, kterou se odstraňují výpary těkavých organických látek ze vzduchu tím, 
že jsou ochlazeny pod teplotu rosného bodu dané složky. Při vlastním procesu je třeba nejprve 
odvodem tepla ochladit směs na teplotu nasycení parami organických látek a teprve při dalším 
odvodu tepla a snižováním teploty je možné získat část organických látek v kapalné formě. 
Odcházející vzduch přitom zůstane organickými látkami nasycen při teplotě, s níž odchází z 
kondenzátoru. Tím je dána určitá zbytková koncentrace organických látek ve vzduchu, která 
nemusí vždy splňovat požadavky na čistotu ovzduší. Důležitá je tedy znalost tenze par látek a 
rovnováhy kapalina pára. V neposlední řadě může být kondenzace ovlivněna i přítomnými inerty 
a vodní parou. Například vodní pára přítomná ve zpracovávané vzdušnině může na 
teplosměnných plochách kondenzovat dříve než organická látka, nebo dokonce vytvořit 
námrazu, která výrazně sníží účinnost ochlazování. Základními zařízeními pro tuto operaci jsou 
tepelné výměníky, jejichž funkce a konstrukce jsou popsány v části o udržování teploty.  
 

 Adsorpce  3.4.2
Adsorpce je separační proces, jehož principem je hromadění plynné látky ze směsi plynů 
(adsorbátu) na povrchu pevné látky (adsorbentu) účinkem mezipovrchových přitažlivých sil. 
Rozlišují se dva druhy adsorpce, a to fyzikální adsorpce, která vzniká na základě Van der 
Waalsových přitažlivých sil a chemisorpce, která je tvořena pevnějšími chemickými vazbami.  
Desorpci organické látky z adsorbentu lze provádět horkým vzduchem, horkým inertním plynem 
nebo přehřátou tlakovou vodní parou. Adsorpční procesy při čištění odpadní vzdušniny 
obsahující organické látky se provádějí převážně v diskontinuálních zařízeních s nehybnou 
vrstvou adsorbentu – nejčastěji aktivního uhlí nebo zeolitů (hlinitokřemičitany alkalických kovů 
a alkalických zemin s různým poměrem Si :Al). Omezeně se též používají kontinuální zařízení s 
pohybující se vrstvou aktivního uhlí ve formě granulí nebo vláknitých rohoží. Zajímavou 
alternativou je i tzv. PSA (pressure swin adsorption) proces. Technologie PSA, znamená 
adsorpci při měnícím se tlaku. V praxi se proces řídí tak, že se adsorpce za zvýšeného tlaku 
ukončí před nasycením adsorbentu, plynná směs se převede do druhého adsorbéru a první se 
regeneruje snížením tlaku. Intervaly pro adsorpci a desorpci jsou přitom minutové. 
 

 Absorpce 3.4.3
Zachycování nežádoucích plynných složek z odpadních plynů kapalinami je nejstarším a 
nejrozšířenějším postupem, který využívá rozpustnosti odstraňované složky v kapalině nebo její 
chemické vazby s ní. Základní částí absorpčních zařízení je válcová nádoba s patry (patrová 
kolona, např. kloboučková nebo záklopková) nebo s náplní (Raschigovy kroužky, Berlova 
sedélka apod. - náplňová absorpční kolona), ve které protiproudně dochází k pohlcování 
organických látek v kapalině. Základní nevýhodou absorpčních metod čištění vzdušniny je, že 
dosud nebylo nalezeno dostatečné množství absorpčních činidel s odpovídajícími vlastnostmi (tj. 
vysoká účinnost, nízká těkavost, teplotní stabilita, vysoký bod varu), která by byla vhodná pro 
širokou škálu par organických látek. Dostupná absorpční činidla jsou obvykle vhodná pouze pro 
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relativně úzkou skupinu organických látek s podobnými vlastnostmi. Nejvýhodnějším 
absorpčním činidlem je voda, či vodné roztoky anorganických sloučenin, neboť páry vlastního 
sorpčního činidla nejsou ekologicky závadné. Absorpce bez regenerace a recyklace absorbentu 
se prakticky neprovádí, neboť tím by byl pouze problém znečištěné plynné fáze převeden na 
znečištění kapalné fáze. 
Blíže např. výměníky hmoty - náplňové (viz Volák: Chemické inženýrství II, str. 231-235), 
patrové (viz Volák: CHI II, str. 210-215) 
 

 Membránová separace  3.4.4
K dělení plynných směsí membránovým procesem se využívá rozdílného průchodu ( permeace) 
jednotlivých komponent separační membránou, která je obvykle tvořena velmi tenkou vrstvou 
polymeru (o tloušťce jednotek až desítek mikrometru). Membrána je obvykle neporézní a 
separuje na základě principu různé rozpustnosti a difúze plynů v polymeru. Často se setkáváme 
s membránovými moduly tvořenými svazky tzv. dutých vláken (duté vlákno – porézní, vnitřní 
průměr vlákna menší než 0,5 mm, na vnějším povrchu je tenká aktivní vrstva polymeru). 
Typický modul membránového zařízení obsahuje tisíce vláken, která jsou zalita svými konci do 
vhodné pryskyřice, a poté ukotvena a utěsněna přímo do tlakové nádoby. Stlačená plynná směs 
vstupuje do modulu zařízení vně dutých vláken a plyn v závislosti na svých vlastnostech buď 
projde membránou (tenkou aktivní vrstvou a stěnou dutého vlákna) a odchází vnitřním otvorem 
dutého vlákna, nebo dále pokračuje vně jeho povrchu. Tím dochází k obohacování nebo 
ochuzování výstupních proudů ze zařízení o některou z komponent plynné směsi. 
 

 Spalování 3.4.5
Spálení, respektive oxidace, je destruktivní metoda, kterou se organické látky přítomné ve 
vzdušnině převedou na jednoduché látky v nejvyšším oxidačním stupni (obvykle CO2 a H2O).  Z 
pohledu požadavku splnění norem pro čistotu výstupního vzduchu se jedná o nejspolehlivější 
metodu. Zejména v petrochemii se často setkáváme s tím, že jsou spalovány konečné odplyny 
z jednotlivých technologií (tzv. věčný oheň). Problematické může být pouze zvýšení obsahu NOx 
a CO2, ve specifických případech i SO2 (ekologie). Nevýhodou uspořádání je obvykle potřeba 
dodatečného paliva (zemní plyn), protože je často koncentrace organických látek tak nízká, že 
směs sama o sobě nehoří. Někdy se s výhodou využívá vznikající spalné teplo k ohřevu v 
některých dílčích procesech zdrojové výroby. 
 

 Biologické odbourávání  3.4.6
Řada mikroorganismů, které se přirozeně vyskytují v půdě je schopna odbourávat i některé 
organické látky tzv. biologickou oxidací. Pro přípravu aktivní vrstvy, kterým zpracovávaná 
plynná směs pomalu prochází, se nejčastěji používá hrubě vláknitá rašelina s nízkým obsahem 
prašných podílů, komposty nebo aktivované kaly. Aby při provozu nedocházelo ke zhutňování 
vrstvy, jsou do rašeliny obvykle přidávány dřevěné hobliny, piliny nebo polystyrénové částice. 
Někdy je do vrstvy též přidáváno malé množství aktivního uhlí, které je schopno vyrovnávat 
větší nerovnoměrnosti v koncentraci organické látky v přiváděné vzdušnině. Vlastní vrstva je 
přibližně 1 m vysoká. Životnost vrstvy je 3 až 5 let. Tato zařízení se používají pouze 
v případech, kdy je koncentrace organických látek ve vzdušnině velmi nízká (cca do 2 g/m3)  
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3.5 DĚLENÍ HOMOGENNÍCH KAPALNÝCH SMĚSÍ 
Dominantními procesy využívanými pro separaci směsí dobře mísitelných kapalin jsou zejména: 

• destilace, rektifikace: výměníky hmoty - náplňové (viz Volák: CHI II, str. 231-235), 
patrové (viz Volák: CHI II, str. 210-215) 

• kapalinová extrakce (u tuhých látek též superkritická extrakce, vyluhování) 
• některé membránové separace (pervaporace, pertrakce, NF, RO) 
• preparativní chromatografie 

 

 Destilace   3.5.1
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. 
 

 Rektifikace 3.5.2
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 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 

nástřik 
(kapalina,pára, 
nebo jejich směs) 

destilační 
zbytek 

destilát 

reflux 

1 

2 

3 
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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 .    

 

Náplňové kolony 
Na rozdíl od patrových kolon je v těchto separačních zařízeních plocha mezi-
fázového rozhraní vytvářena pomocí náplně, která rovnoměrně vyplňuje celý válcový plášť 
kolony. Náplň může být tvořena buď sypanými vestavbami (Raschigovy kroužky, Pall kroužky 

ap.) nebo tzv. strukturovanými výplněmi, což jsou 
nejčastěji různě tvarovaná síta nebo děrované plechy. 
Schématicky jsou základní typy  náplní znázorněny 
na následujícím obrázku.  
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.  
 

 Extrakce 3.5.3
Extrakce je separační proces, při kterém se směs látek dělí přidáním kapalného extrakčního 
činidla, které selektivně rozpouští jednu nebo více složek, přičemž se s ostatními složkami 
výchozí směsi nemísí. Výchozí surovina může být kapalná, pak se proces nazývá kapalinová 

  

 

 

ventilové patro 

Kloboučkové patro 

Raschigovy(normální a s přepážkou) a Pall 
kroužky 
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extrakce, nebo pevná což je obvykle v literatuře označováno jako vyluhování. Procesem 
získáváme rafinát (původní směs ochuzená o extrahovanou část) a extrakt. Extrakční činidlo je 
voleno tak, aby obě části byly vzájemně nemísitelné a měly rozdílnou hustotu, a tudíž byly 
snadno oddělitelné usazováním. Získaný extrakt se obvykle dále zpracovává (destilace, 
vymražování, další extrakce ap.) tak, abychom získali samotnou extrahovanou složku. Získané 
extrakční činidlo nejčastěji vracíme zpět do extrakčního stupně. Zvláštní případ tvoří tzv. 
superkritická extrakce, při které je jako extrakční činidlo používán oxid uhličitý v superkritickém 
stavu, tj. stlačený za stavových podmínek nad kritickým bodem (teplotou a tlakem). Mezi 
přednosti superkritické extrakce patří možnost snadného následného oddělení extrakčního činidla 
od extrahované komponenty (odpaření po předchozím snížení tlaku). Používaný oxid uhličitý je 
přitom navíc nehořlavý, netoxický, bakteriostatický a levný. Základní nevýhodou tohoto procesu 
je práce s vysokými tlaky a s tím související vysoké investiční náklady na odpovídající zařízení.     
Extrakce se používá zejména pro separaci směsí, které mají vysoký bod varu (např. oleje) nebo 
směsí látek s velmi blízkými body varu, které nelze snadno dělit destilačními postupy. Proces se 
často používá i ke zpracovávání velkých objemů kapalných směsí, které obsahují jednu z 
komponent o velmi nízké koncentraci. Ta je ze směsi odstraňována extrakcí. Výhodou procesu je 
ve srovnání s destilačními postupy i výrazně nižší energetická náročnost neboť nemusíme 
zahřívat velký objem kapaliny k bodu varu. 
Extrakce se provádí jako jednostupňová extrakce, jako vícestupňová extrakce s postupným 
přidáváním extrakčního činidla, nebo jako protiproudá kontinuální extrakce. 
Jednostupňová extrakce je jednoduchý diskontinuální proces. Extrakční stupeň je tvořen 
nádobou s promíchávanou vsádkou, do které se předloží surovina a extrakční činidlo. Po 
důkladném promíchání se vzniklá směs vede do usazováku, kde se oddělí extrakt a rafinát. 
Jednostupňovou extrakcí se obvykle neextrahuje sledovaná složka dokonale. Proto se často 
provádí extrakce ve více stupních. Rafinát z prvního stupně se vede do druhého stupně, kde se 
čistým extrakčním činidlem odstraní další část separované komponenty. Obdobně mohou 
následovat další stupně. Extrakt z prvního stupně je nejkoncentrovanější, v posledním stupni je 
koncentrace pohlcené složky nejnižší. Při protiproudé kontinuální extrakci surovina a extrakční 
činidlo v zařízeních postupují proti sobě. To znamená, že čerstvé extrakční činidlo je v kontaktu 
s téměř čistým rafinátem a surovina s extraktem. Tím je zajištěna dostatečná hnací síla procesu 
ve všech částech extrakčního zařízení. Protiproudé uspořádání je charakteristické nízkou 
spotřebou extrakčního činidla. Pro kontinuální extrakci se používají patrové, náplňové, pulzační 
a vibrační kolony nebo kolony s mechanickým mícháním. Patrové kolony jsou válcové nádoby 
opatřené děrovanými patry. Při průchodu kapaliny těmito patry dochází k intenzivnímu 
promíchávání fází. Náplňové kolony mají obdobnou konstrukci jako rektifikační náplňové 
kolony. Náplň (Raschigovy kroužky Berlova sedla, strukturovaná náplň) je uložena na roštech a 
slouží k dokonalejšímu styku obou fází. Pulzační kolony jsou takové kolony, v nichž kapalina 
vykonává pulzační pohyb. Z hlediska konstrukce se může jednat např. o patrové nebo náplňové 
kolony, které jsou však vybaveny pístovým pulsátorem. Ten způsobuje periodický (pulzační) 
pohyb kapaliny a tím dochází k lepšímu kontaktu obou fází. Kolony s mechanickým mícháním 
jsou válcové stojaté nádoby s patry, mezi nimiž se otáčejí míchadla připevněná na společné 
hřídeli umístěné v ose nádoby. Vibrační kolony jsou válcové nádoby opatřené děrovanými patry, 
která jsou uváděna do vibračního pohybu excentricky umístěným táhlem. Stejně jako při 
mechanickém míchání i zde dochází k lepšímu promísení obou fází a tím urychlení extrakčního 
procesu 
 

 Superkritická (nadkritická) extrakce 3.5.4
Superkritická extrakce (angl. Supercritical Fluid Extraction, SFE) je extrakce nějaké žádané 
sloučeniny z obvykle tuhé matrice (vzorku) pomocí tzv. superkritické tekutiny, tj. stlačeného 
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plynu ve stavových podmínkách nad kritickým bodem (teplotou a tlakem). Pro nejčastěji 
používané extrakční činidlo tohoto typu, oxid uhličitý, je fázový diagram (tlak – teplota) 
znázorněn na následujícím obrázku.  
 
 

 
 
Pro další látky jsou hodnoty kritických veličin a odpovídající hustoty uvedeny v následující 
tabulce:  
 

 
 
Za podmínek, v tzv. superkritickém stavu, je pro tato činidla charakteristické, že 

• difúzní koeficienty v superkritických tekutinách jsou sice o 2 až 3 řády nižší než 
u plynů za normálních podmínek, ale asi o 1 až 2 řády vyšší než u kapalin, 

• hustoty superkritických tekutin jsou jen asi o půl řádu nižší než hustoty kapalin, ale 
naopak asi o tři řády vyšší než u plynů.  

S ohledem na tyto vlastnosti se u superkritické extrakce uplatňují nejen příznivé faktory extrakce 
normálními plyny, pro které jsou typické vysoké rychlosti transportních dějů, ale i ta skutečnost, 
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že vyšší hustota extrakčního činidla znamená výrazně vyšší kapacitu pro rozpouštění 
extrahované složky. Mezi další přednosti superkritické extrakce patří možnost snadného 
následného oddělení extrakčního činidla od extrahované komponenty (odpaření po předchozím 
snížení tlaku). Nejčastěji používaný oxid uhličitý, který má kritickou teplotu 31°C, je přitom 
navíc nehořlavý, netoxický, bakteriostatický a levný. Většina průmyslových extrakcí 
superkritickým oxidem uhličitým probíhá při tlacích 100-300 bar a teplotách 40-50 °C. Za těchto 
podmínek pak obvykle získáváme z extrahovaného materiálu kolem 95% přítomné substance. 

Základní nevýhodou tohoto procesu je práce s vysokými tlaky a s tím související vysoké 
investiční náklady na odpovídající zařízení.     
 
 

 
 
 
 

 Preparativní chromatografické separace 3.5.5
Chromatografické separační metody jsou operace, při nichž dochází k postupnému a mnohokrát 
opakovanému vytváření rovnovážných stavů dělených látek mezi dvěma fázemi – stacionární a 
mobilní. Stacionární fáze je nepohyblivá (fixovaná) a je obtékána mobilní fází, která unáší 
separované látky. Jejich pohyb je ovlivňován vzájemnými interakcemi se stacionární a mobilní 
fází, čím vyšší afinitu mají ke stacionární fázi, tím je jejich pohyb systémem pomalejší a naopak. 
Mobilní fází může být kapalina nebo plyn, pak hovoříme o kapalinové chromatografii nebo o 
plynové chromatografii. Vlastnosti stacionární fáze, kterou může být kapalina nebo pevná látka, 
určují převládající separační mechanismus: 

• adsorpce – sorpce látek na povrch pevné stacionární fáze, mobilní fází mohou být plyn i 
kapalina (adsorpční chromatografie)  

• sítový neboli permeační efekt – složky se separují na základě velikosti molekuly podle 
přístupnosti pórů stacionární fáze (gelu), látky s menší molekulou pronikají hlouběji do 
pórů a jsou eluovány později (gelová permeační chromatografie) 

• výměna iontů – o separaci rozhodují elektrostatické síly mezi funkčními skupinami 
stacionární fáze (iontoměniče) a ionty ve separované směsi (iontověvýměnná 
chromatografie). 

• specifická interakce – základem je vysoce selektivní vazba stacionární fáze a separované 
složky (afinitní chromatografie). 
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Chromatografie v různém provedení se stala rutinní technikou používanou v analytických 
laboratořích. Zde je snaha o zkrácení doby analýzy při zachování účinnosti separace, zvýšení 
citlivosti stanovení a snížení nákladů, a proto je preferováno použití kapilárních kolon a 
mikrokolon. U průmyslové preparativní chromatografie jde nejenom o čistotu izolované látky, 
ale i o získání větších množství. Proto se používají náplňové kolony s vyšší kapacitou, to 
znamená s větším průřezem (od několika cm2

 až k m2). Pokud jsou využívány kolony větších 
průměrů a délek, je výhodné lože stacionární fáze rozdělit do několika oddělených segmentů, 
zabrání se tak různým zkratovým tokům a v celém objemu kolony se lépe zajistí stejná lineární 
rychlost toku. 
Chromatografické separace jsou obvykle vsádkové procesy a provádějí se v zařízeních – 
kolonových preparativních chromatografech, jejichž základní části jsou: 

• čerpadlo (1 nebo více) na čerpání mobilní fáze do kolony, 
• zařízení na dávkování vzorku do kolony prostřednictvím vícecestného ventilu, 
• chromatografická kolona, 
• detektor, 
• jímač frakcí. 

Kolonovou preparativní chromatografii je možné provozovat různými způsoby. Kromě tradiční 
eluční metody, kde po nanesení vzorku na kolonu následuje eluce mobilní fází, je možné pro 
preparativní chromatografii použít v některých případech i metodu vytěsňovací, při které se pro 
eluci využívá tzv. vytěsňovací činidlo („displacer“)– látka s nejvyšší afinitou ke stacionární fázi, 
která z kolony před sebou postupně „vytlačí“ (vytěsní) látky zajímající pásy (vrstvy) podle 
stoupající afinity.  
Preparativní chromatografické metody si v průmyslové praxi své místo teprve hledají. Vzhledem 
k vyšším pořizovacím i provozním nákladům jsou vhodné zejména pro separaci drahých 
produktů a meziproduktů, například při výrobě léčiv. 
 

 Membránové separace  3.5.6
Nanofiltrace a reverzní osmóza – principy i použití byly diskutovány dříve při separaci pevných 
látek rozpuštěných v kapalině 
Pervaporace 
Pervaporace je jedním z membránových separačních procesů, při kterém dochází k dělení 
kapalných směsí jejich částečným vypařováním přes neporézní polymerní membránu. 
Pervaporace se rozděluje na vakuovou pervaporaci a na pervaporaci do nosného plynu. Vstupní 
kapalná směs je v přímém kontaktu s povrchem membrány, zatímco výsledný pervaporát je v 
parní fázi odstraňován z opačné strany membrány odsáváním (vakuová pervaporace) nebo 
proudem nosného plynu (pervaporace do nosného plynu). Hnací silou tohoto procesu je gradient 
chemických potenciálů na obou stranách membrány. Řídicím krokem pervaporačního procesu je 
difúze membránou. Výsledné složení pervaporátu je určeno zejména rozpustnostními a difuzními 
koeficienty vstupních složek v materiálu membrány a může být velmi odlišné od složení parní 
fáze při rovnováze kapalina-pára. Z těchto důvodů je výhodné používat pervaporaci tehdy, kdy 
ostatní separační procesy pro dělení kapalných směsí jsou neúčinné. 
To je například: 

• dělení tepelně nestálých směsí 
• dělení azeotropických směsí 
• dělení látek s blízkými body varu 
• odstranění zbytkové vody z kapalných organických látek 
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