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1. ÚVOD
Skripta „Průmyslové technologie III, „Stroje a zařízení chemického průmyslu“ podávají
přehled strojů a zařízení používaných v průmyslu pro základní chemicko-inženýrské operace,
jako je filtrace krystalizace, odprašování a podobně. Důraz je kladen na princip funkce,
konstrukci a možnosti daného zařízení. Uvedeny jsou jen základní typy aparátů a ne jejich
mnohé konstrukční variace, které se však principem funkce neliší od základního typu. Tím se
předložený studijní materiál odlišuje od standardních učebnic chemického inženýrství, kde
hlavní pozornost je soustředěna na postupy výpočtu zařízení, na základě kterých je možno
stanovit velikost tak, aby zařízení plnilo požadovanou funkci.
Je třeba zdůraznit, že tato zařízení nejsou využívána jen chemickým průmyslem, ale nacházejí
použití obecně v průmyslu, jako např. farmaceutickém, potravinářském, energetickém,
v úpravárenství surovin, zpracování odpadů atd. Zařízení jako např. čerpadla, vývěvy, filtry,
výměníky tepla atd., jsou široce využívána ve všech oborech lidské činnosti. Z toho důvodu
základní znalosti o těchto zařízeních patří ke všeobecnému vzdělání každého absolventa
inženýrského studia.
Absolventi FŽP, snad, až na vzácné výjimky, nebudou nikdy postaveni před problém
navrhnout typ a velikost konkrétního zařízení, které by vyhovělo požadovanému opatření
směřujícímu k snížení zatížení životního prostředí průmyslovou činností. Od toho jsou
inženýrské kanceláře sdružující profesionální konstruktéry a technology. Posluchači však
musí mít představu o možnostech současné techniky, tedy co je ve skutečnosti technicky
dosažitelné při zachování ekonomických parametrů dané výroby tak, aby byla udržena
konkurenceschopnost průmyslu. Nejlepší a nejúčinnější opatření ekologického charakteru
jsou taková, která ve svém důsledku přináší realizátorovi pozitivní efekty formou snížení
výrobních nákladů, např. snížení nebo úplnou eliminaci poplatků za ukládání odpadů,
znečišťování ovzduší, vypouštění odpadních vod, nebo zvýšení výnosů ekonomickým
zužitkováním odpadů z výroby.
Vžitá představa mnohých „ekologů“, že chemický průmysl vyrábí nejrůznější chemikálie pro
své potěšení, navzdory zdravému rozumu a znečišťování životního prostředí, je nejen mylná,
ale naprosto scestná. Chemický průmysl, jako každé odvětví podnikání, musí produkovat zisk,
a proto může vyrábět jen to, co nalezne uplatnění na trhu, tedy to, co konečný spotřebitel
požaduje a potřebuje a za co je ochoten zaplatit. Pokud by lidstvo přestalo užívat nejrůznější
desinfekční, mycí, čistící a prací prostředky, barvy, laky a nátěrové hmoty, umělá vlákna,
plasty a stavební hmoty, léky, vitamíny a nutriční přípravky, oleje a pohonné hmoty, dopravní
prostředky jako auta, vlaky, lodě a letadla, chladící zařízení, žárovky, výbojky, televizory,
telefony, mobily, počítače atd., potom by průmysl materiály nutné k realizaci těchto potřeb
přestal vyrábět a tím by přestal zatěžovat životní prostředí.
Lidstvo však není ochotno vzdát se všech výše uvedených vymožeností civilizace a vrátit se
o mnoho století zpět. Z toho důvodu tady průmysl je a bude a bude svou činností i nadále
zatěžovat životní prostředí. Úkolem dneška, a zejména budoucnosti, je omezit nepříznivý vliv
průmyslové činnosti na minimum tak, aby bylo dosaženo trvale udržitelného rozvoje.
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2. DOPRAVA
Tato kapitola se zabývá technologickou dopravou navazující na vnější mezipodnikovou
a meziobjektovou dopravu uvnitř areálů průmyslových podniků. Technologická doprava
zajišťuje přísun surovin, polotovarů a pomocných látek z vykládacích míst do skladů, ze
skladů do výroby, mezi jednotlivými objekty, uvnitř objektů výroben (dílen) a mezi
jednotlivými technologickými operacemi. Dále zajišťuje odsun hotových výrobků do skladů,
do balících linek a na nakládací místa vnější dopravy (silniční, železniční nebo říční).
Doprava tuhých látek je technologicky nejkomplikovanější a tím i nejdražší. V případě
kusových zásilek, kusového materiálu a zboží baleného v krabicích nebo pytlích se s výhodou
využívají pro uložení a dopravu palety prosté nebo příhradové, kontejnery a big-bagy. Tím je
docíleno snazší manipulace pomocí ručních, mechanických nebo automaticky řízených
paletových vozíků a vysokozdvižných vozíků nebo zdvihacích zařízení.
Kontinuální doprava velkých objemů tekutin je zajišťována potrubními rozvody


podzemními, kterými je dopravována technologická, pitná a odpadní voda. Jsou vždy
v nezámrzné hloubce, tj. 1.50 m pod povrchem,



nadzemními na potrubních mostech, kterými je v areálech podniků dopravována
např. vodní pára a parní kondenzát, technické a topné plyny, topné oleje, stlačený
vzduch, meziprodukty (např. NH3, HNO3, H2SO4, H3PO4, roztoky nebo taveniny solí
aj.).

Diskontinuální doprava menších objemů kapalin je zajištěna v železničních nebo
automobilových cisternách, kontejnerech, láhvích a ocelových nebo plastových sudech.
Diskontinuální doprava menších množství stlačených nebo zkapalněných plynů je zajištěna
v tlakových lahvích (jednotlivých nebo v kontejnerech), Dewarových nádobách, železničních
nebo automobilových cisternách.

2.1 Doprava tuhých látek
2.1.1 Mechanická doprava
Pásové dopravníky, obr. 2.1, 2.2, jsou používány pro horizontální a šikmou dopravu sypkých
materiálů. Pásové dopravníky, s výjimkou trubkových dopravníků, dopravují materiál jen
v přímém směru na vzdálenosti desítek až stovek metrů. Pokud se má směr dopravy změnit,
musí se přesypem materiál převést na další navazující dopravník vedoucí v žádaném směru.
Dopravníky jsou umístěny v ocelové
konstrukci odkryté nebo zcela zakryté, dle
vlastností
přepravovaného
materiálu
(prašnost, hygroskopičnost, lepivost).
Pohon
hnacího
bubnu
zajišťují
elektromotory
s redukcí
otáček,
převodovou skříní, řemenicemi nebo tzv.
elektrobubny s vnitřní převodovou skříní
se stálým převodem.
Rychlost dopravního pásu je obvykle 1 –
2 m.s-1, šířka pásu je 0.5 – 2 m. Napínání je
zajištěno u krátkých pásů do délky cca
20 m šroubovým posuvem vratného bubnu

Obr. 2.1 Schéma pásového dopravníku
(Zdroj Novamining)
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na konci pásového dopravníku, u delších pásů
závažím na napínacím bubnu. Šířkou a rychlostí
dopravního pásu je dán přepravní výkon. Sklon pásů
musí být při šikmé dopravě o cca 10 o menší než je
sypný úhel dopravovaného materiálu. Materiál volně
leží na dopravním pásu s hladkým povrchem nebo
s příčnými zarážkami. Během dopravy se nerozdrobí
a méně práší. Na koncovém přesypu je dopravní pás
čištěn od ulpívajícího materiálu pryžovými nebo
kartáčovými stěrači.
Výstavba pásových dopravníků je investičně
náročná, ale provozní náklady jsou nízké, rovněž
měrná spotřeba energie na dopravu je nízká proti
dalším přepravním systémům.

Obr. 2.2 Pásový dopravník
(Zdroj Tunra Bulk Solids Africa)

V praxi jsou používány tři základní systémy pásových dopravníků.
Korýtkové dopravníky s válečkovou tratí tvořenou dvěma nebo třemi válečky na jedné
stolici, které skloněním směrem ke středu vytvoří z dopravního pásu korýtko. Stolice jsou od
sebe vzdáleny cca 0.5 m. Na válečkové trati je umístěn zpravidla pryžový pás s textilní
výztuží např. na bázi viskózových, polyesterových nebo polyamidových kordových vláken.
Výjimečně je používána výztuž z ocelového pletiva a pásy na bázi polymerů (PVC, PP) nebo
ocelové pásy (pro uhlí nebo horké substráty). Korýtkové transportéry jsou vhodné pro
dopravu materiálu s teplotou do 100 oC, pokud jsou dopravní pásy z pryže nebo termoplastů.
Ocelový pás snáší až 700 °C.
Ploché dopravníky – pás z pryže nebo termoplastů je umístěn
na stolicích s jedním válečkem. Jsou vhodné pouze na velmi
krátké vzdálenosti. Bývají také používány jako součást
pásových
montážních
linek
např.
ve
strojírenství
a elektrotechnice, dopravníků kusových zásilek nebo pytlů.
Trubkové dopravníky – pryžový dopravní pás je po naplnění
materiálem stočen kladkami nebo válečky do uzavřené trubky
(hadice). Pryžový pás je plochý nebo s vylisovaným podélným
zámkem po straně. Z trubkového dopravníku se materiál
nerozpráší, dopravní trať může vést do oblouku bez potřeby
přesypů. Na konci dopravní trasy se trubka dopravníku zpět
rozvine do korýtkového dopravníku, ze kterého se materiál
volně vysype na určené místo. Dopravní vzdálenosti jsou
v desítkách až stovkách metrů.

Obr. 2.3 Válečkový
dopravník
(Zdroj Advance Dynamics
MANEX spol. s r.o.)

Obdobně jako pásové dopravníky jsou uspořádány válečkové tratě obr. 2.3, pro dopravu
kusových zásilek na paletách, v bednách, kartónových obalech apod. Válečky mohou být
poháněny řetězem.
Šnekový dopravník, obr. 2.4.
V ocelové trubce kruhového průřezu,
nebo v zakrytém ocelovém žlabu Uprofilu, je šnekovnice poháněná přes
převodovou skříň elektromotorem.
Dopravní žlab je plněn materiálem na
max. 40 % svého objemu. Materiál je

Obr. 2.4 Šnekový dopravník
(Zdroj 4B Components, Ltd.)
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posunován šnekovnicí po dně žlabu. Šnekový dopravník bývá používán rovněž jako dávkovač
– pak je krátký šnek umístěn na mechanické nebo tenzometrické váze a jeho otáčky jsou
regulovatelné. Tím je měněno množství dávkovaného materiálu.
Částice materiálu se ve šnekovém dopravníku vůči sobě
neustále pohybují a vzájemně se odírají – materiál se do
jisté míry rozmělňuje. Tím se může zvyšovat obsah prachu
v dopravovaném materiálu. Dopravní vzdálenosti jsou cca
do 10 m, výjimečně větší, neboť při delších vzdálenostech
by se šnekovnice musela zavěšovat na ložiska pro omezení
průhybu hřídele. Pro dopravu na delší vzdálenosti se kratší
šnekové dopravníky řadí za sebou.
Investiční náročnost a provozní náklady jsou ve srovnání
s pásovou dopravou vyšší, – větší množství energie se
spotřebuje na překonání tření v dopravovaném materiálu.
Výhodou je uzavřenost přepravního systému, která je
důležitá pro minimalizaci ztrát a neznečištění
dopravovaného materiálu. Lze takto dopravovat i horký
materiál.

Obr. 2.5 Ohebný šnekový
dopravník
(Zdroj www.pneumax.co.th)

Ohebný spirálový dopravník, obr. 2.5, je realizován
pružnou spirálou umístěnou v trubce. Spirála není uložena
v ložiscích, protože ji od stěn dopravní trubky izoluje
dopravovaný materiál. Tento typ dopravníku může
dopravovat jak velmi jemný materiál tak i materiál až do
velikosti přibližně 25 mm. Materiál je při dopravě
promícháván. Dopravovat lze v libovolném směru
a sklonu.
Hrnoucí dopravník (redler), obr. 2.6, je tvořen
ocelovým, obvykle zakrytým žlabem, ve kterém se
pohybuje vlečený ocelový řetěz s litinovými hrabicemi.
Obr. 2.6 Hrnoucí dopravník
Pohon řetězu zajišťuje elektromotor
(Zdroj Komal Engineers and
s převodovou skříní. Materiál může
Consultants PVT. Ltd.)
být
dopravován
v libovolném
sklonu, i svisle. Po zastavení nelze dopravník vyprázdnit. Materiál se
při dopravě drtí, ale není promícháván.
Robustní konstrukce předurčuje tato zařízení do těžkých provozních
podmínek a pro vysoké dopravní výkony. Často jsou redlery používány
pro dopravu horkého materiálu s teplotou i kolem 300 oC, např. škváry.
Dopravní vzdálenosti nepřesahují několik desítek metrů.

Obr. 2.7
Vibrační
dopravník
(Zdroj Kinergy
Corporation)

Vibrační dopravníky a třásadlové dopravníky jsou tvořeny
kovovým žlabem s mechanicky nebo elektromagneticky vyvozenými
vibracemi. Dopravník vibruje v kolmém i vodorovném směru, takže
částice materiálu se pohybují malými skoky vpřed. Dopravovat lze jak
ve vodorovném směru, tak i vzhůru po ploše nakloněné o přibližně
10 °. Pokud je žlab dopravníku stočen do spirály, je možno dopravovat
i v kolmém směru, obr. 2.7. Dopravovaný materiál může mít teplotu do
1 000 °C, ale musí být nelepivý. Dopravní vzdálenosti jsou omezeny
několika desítkami metrů. Vibrační dopravníky jsou levné a nevyžadují
8

téměř žádnou údržbu. Jsou používány v chemickém a potravinářském průmyslu. Krátké
vibrační dopravníky s celkovou délkou do 1 – 2 m bývají součástí dávkovačů materiálů do
technologických zařízení.
Korečkové elevátory, obr. 2.8, zajišťují vertikální nebo šikmou dopravu sypkých materiálů.
Jsou používány zejména pro materiály s malým sypným úhlem a dopravu materiálu do výšky
až několika desítek metrů ve stísněných prostorách. Malý zastavěný prostor je velkou
výhodou proti např. pásovým nebo šnekovým dopravníkům, což je cenné v uzavřených
průmyslových stavebních objektech. Výhodou konstrukce elevátoru je také úplné uzavření
skříně – ocelové šachty elevátoru, což potlačuje ztráty
a snižuje prašnost v objektech výroben nebo skladů.
Materiál je dopravován v korečcích, ocelových vaničkách
(kapsách), do kterých se buď nasypává nebo je jimi
nahrabáván. Korečky jsou přišroubovány na dvou
paralelních článkových řetězech nebo pásu (pryžovém,
textilním nebo termoplastovém). Pohon je zajišťován
elektromotory s převodovou skříní. Ocelové korečkové
elevátory jsou vhodné pro dopravu práškovitého nebo
zrnitého sypkého a nelepivého materiálu s teplotou až
300 oC. Korečkové dopravníky jsou běžně používány
v průmyslu stavebních hmot, chemickém a potravinářském
průmyslu např. pro dopravu granulátů ze sušáren, kalcinátů
nebo předchlazených cementářských slínků.

Obr. 2.8 Korečkový elevátor
(Zdroj Global Agri Tech India)

Jsou rozeznávány následující základní typy elevátorů


rychloběžné s odstředivým vyprazdňováním korečků – materiál je z korečků
vyhazován odstředivou silou směrem do výstupního skluzu materiálu,



pomaluběžné s gravitačním vyprazdňováním korečků – materiál je z korečků
vysypáván za horní kladkou na smyčce jen působením gravitační síly.

Rychloběžné elevátory mají proti elevátorům pomaluběžným vyšší výkon při shodném
zastavěném prostoru. Bývají ale poruchovější, hlavně díky vyššímu opotřebení všech
mechanicky namáhaných konstrukčních dílů.
Pomocí skluzů a přesypů je zajištěn svod sypkých materiálů v technologických linkách ze
zařízení umístěných ve vyšších podlažích směrem dolů. Jsou vyrobeny zpravidla z ocelového
potrubí s kruhovým nebo obdélníkovým průřezem. Tyto dopravní cesty jsou obvykle
odsávány ventilátory společně s technologickým zařízením. Prach je odlučován
v odprašovacích zařízeních, obvykle je užita kombinace cyklonů a filtrů. Podtlakem
v systému je zajištěno snížení ztrát a omezení prašnosti v prostoru výroben.
Otevřené skluzy v kombinaci s plochými pásovými dopravníky jsou také používány na balené
zboží, např. v papírových nebo polyetylénových pytlích či krabicích. Zajišťují rovněž dopravu
z vyšších podlaží do skladů k expedičním místům výrobků. Skluzy balených výrobků bývají
vyloženy deskami z termoplastů pro snížení rizika poškození obalů.
2.1.2 Pneumatická doprava
Při pneumatické dopravě je pohyb rozmělněného materiálu (granulovaného, krystalického
nebo práškovitého) v ocelovém, litinovém, skleněném i termoplastovém potrubí
zprostředkován proudem plynu, nejčastěji vzduchu. Plyn předává kinetickou energii částicím
tuhého materiálu. Dopravovaný materiál o měrné hmotnosti až 3 200 kg.m-3 musí být
nelepivý, suchý a s částicemi menšími než asi 5 cm.
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Materiál se v dopravním potrubí může pohybovat řídkým
a
nebo hutným tokem, obr. 2.9. Při řídkém toku materiál
rozptýlený v plynu vyplňuje celý průřez dopravního
b
potrubí. Plyn proudí rychlostí  20 m.s-1 a materiál rychlostí
o asi 20 % nižší. Je zapotřebí velkého množství dopravního
c
plynu, nejméně dvojnásobek vzhledem k unášenému
d
materiálu. Materiál při dopravě desintegruje a působí
abrazivně na potrubí, zejména v ohybech a kolenech. Řídký
Obr. 2.9 Tok materiálu
tok je vhodný pro materiál s nízkou měrnou hmotností. Při
a)
řídký, b) hutný fluidní,
hutném toku se materiál pomalu pohybuje po dně,
c) hutný hromadný,
zaplňuje část, nebo celý objem dopravního potrubí. Hutný
d) hutný pístový
tok je vhodný pro přepravu abrazivního, drolivého
materiálu s vyšší měrnou hmotností. Tento způsob dopravy posouvá materiál v podobě
"zátky" relativně nízkou rychlostí (2 - 8 m.s-1) porubním. Plyn proudí poměrně nízkou
rychlostí 1 – 10 m.s-1. Jelikož se materiál pohybuje malou rychlostí a navíc jen jeho malá část
je ve styku s potrubím, dochází jen k malému opotřebení dopravního potrubí.
Pneumatická doprava probíhá buď v podtlaku nebo přetlaku.
Podtlaková (sací) pneumatická doprava – celý dopravní systém pracuje za tlaku nižšího
než je tlak atmosférický, maximálně však 50 kPa. Při nižším tlaku by již v systému nebylo
dostatek dopravního media a dopravovaný materiál by sedimentoval a ucpával potrubí.
Dopravovaný materiál je nasáván sací jehlou upevněnou na volně pohyblivé vrapované hadici
spojené s potrubím. Sací jehla umožňuje současné přisávání dopravního media (vzduchu) do
systému. Materiál, který může být do systému nasáván na několika místech, je dopravován na
jedno místo. Dopravovaný materiál je oddělen z dopravního media v odlučovačích typu
sedimentačních komor, cyklónů nebo filtrů, či jejich kombinací. Pohyb dopravního media
v systému je zajištěn vícestupňovými radiálními ventilátory. Sací doprava je na krátké
dopravní vzdálenosti pro materiály, které nesmí uniknout do životního prostředí, např. toxické
materiály.
Přetlaková (tlačná) pneumatická doprava (nízko-, středo- a vysokotlaká) pracuje za tlaku
vyššího než je tlak atmosférický, obvykle do 1 MPa. Tento druh dopravy je vhodný pro
netoxické látky, protože v netěsnostech potrubních spojů uniká do prostředí prach.
Rozmělněný materiál je dávkován turniketovým podavačem z násypky do dopravního
potrubí, jímž proudí stlačený vzduch dodávaný kompresorem. Materiál je dávkován do
systému na jednom místě a může být dopravován na několik míst. Turniketový podavač
zároveň odděluje atmosféru od tlakového systému. Vícestupňové odloučení dopravovaného
materiálu z proudu vzduchu je shodné jako u dopravy sací.
Kombinovaná pneumatická doprava, obr. 2.10, uplatňuje oba dříve uvedené systémy.
Dopravní systém je plněn
z několika míst v podtlakovém
režimu. Odloučený materiál je
turniketem dávkován do tlačné
sací doprava
tlačná
části a může být tak dopravován
doprava
i na velké vzdálenosti.
Pneumatický dopravní systém je
uzavřený,
tím
se
jednak
minimalizují ztráty do okolí
rozprachem a současně také
znečištění
dopravovaného

Obr. 2.10 Kombinovaná pneumatická doprava
(Zdroj Danagra s.r.o.)
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materiálu nečistotami z okolního ovzduší. Dopravní vzdálenosti jsou od několika desítek
metrů až na vzdálenosti několika set metrů s převýšením až desítek metrů. Dopravní výkony
dosahují až stovek tun za hodinu.
Investičně a provozně je pneumatická
doprava drahá. Vyšší náklady jsou
vyváženy výhodami čistého dopravního
systému s minimálními ztrátami, často
velmi drahého materiálu. V některých
případech je k dopravě používán horký
vzduch nebo spaliny zemního plynu. To
umožňuje spojení dvou technologických
operací – pneumatické dopravy se
současným
sušením
dopravovaného
materiálu. Měrná spotřeba energie se
pohybuje mezi 1 - 5 kWh/t-1 materiálu, tj.
více než u dopravy pásové.

Obr. 2.11 Fluidní dopravní žlab
(Zdroj ZV-Enven Engineering a.s.VZ)

Do pneumatické dopravy můžeme zařadit dopravu fluidními dopravníky, obr. 2.11. Fluidní
dopravník je mírně skloněný uzavřený žlab kruhového, čtvercového nebo obdélníkového
průřezu s perforovanou vložkou. Dopravní vzduch je přiváděn pod perforovanou vložku,
vstupuje do vrstvy přepravovaného materiálu, který je uveden do fluidního stavu. Ve fluidním
stavu se částice vzájemně nedotýkají a materiál se v tomto stavu chová jako kapalina, tj. stéká
směrem k výpusti. Souběžně s dopravou materiálu může probíhat i jeho sušení nebo chlazení,
dle teploty dopravního vzduch.
2.1.3 Hydraulická doprava
Hydraulická doprava využívá k dopravě tuhého materiálu proudu vody ve skloněném žlabu
nebo potrubí s využitím gravitační síly (beztlaková doprava), nebo je suspenze dodávána
odstředivými čerpadly do potrubí za zvýšeného tlaku (až 25 MPa) a dopravována na
vzdálenosti až desítek kilometrů.
Hydraulické dopravní systémy jsou investičně i provozně drahé. S výhodou jsou používány
tam, kde vlhkost neuškodí dopravovanému materiálu, materiál je třeba ochladit, potlačit nebo
odstranit jeho prašnost, případně zápach. Hydraulická doprava může být současně
technologickou operací – praním nebo tříděním materiálu.
S výhodou je používána pro dopravu např. fekálií a jiných tuhých odpadů kanalizačními
sítěmi z území obcí do čistíren odpadních vod, dále řepy ze skládek k dalšímu zpracování
v cukrovarech, škváry a popelovin z energetických výroben na odkaliště, kalů z čistíren
odpadních vod do kalových jímek, uhlí a rud v úpravnách.
2.1.4 Plnící zařízení (dávkovače)
Plnící zařízení zajišťují rovnoměrné dávkování
sypkých materiálů do dopravních linek
a dopravních zařízení. Tím brání přetěžování
dopravních linek a omezují dopravní ztráty.
Mají obvykle plnění shora nebo šikmo shora se
spodním výsypem. Jsou také používány pro
odběr materiálu ze zásobníků, sil či skladů
surovin a hydraulicky je uzavírají, viz kap. 3.
Rotační podavač (turniket), obr. 2.12. Rotační
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Obr. 2.12 Turniketový podavač
(Zdroj Polimak Ltd., Flexicon Corp.)

podavače se používají pro podávání a dávkování zrnitých a práškových materiálů tam, kde je
zapotřebí tlakově oddělit na sebe navazující zařízení nebo zrovnoměrnit tok materiálu.
Turniket je buben s otočnou hvězdicí na vodorovné hřídeli se vstupem materiálu shora
a spodním výsypem. Volné prostory v hvězdici při otáčení zajišťují plynulé dávkování
materiálu. Regulací otáček turniketu je měněn výkon dávkování. Turniket zároveň uzavírá
prostor mezi vstupem a výstupem, čímž brání volnému vysypání materiálu a zároveň
vzájemně hydraulicky odděluje prostory nad a pod turniketem.
Šnekový dávkovač je konstrukční obdobou šnekového dopravníku. Je tvořen vodorovnou
ocelovou trubkou, v níž je umístěna šnekovnice. Regulací otáček šnekovnice je měněn výkon
dávkování materiálu.
Ejektor štěrbinami definovaného průřezu nasává práškovitý materiál do rychle proudícího
vzduchu. Změnou rychlosti proudění vzduchu je měněno množství přisávaného materiálu.

2.2 Doprava kapalin
Oblast průmyslu, energetiky, dopravy, služeb, bydlení aj.
se neobejdou bez zařízení na dopravu tekutin. Největší
objemy tekutin jsou dopravovány na vzdálenosti desítek
metrů až tisíců kilometrů zejména ve vodárenství, při
těžbě a dopravě ropy a dopravě ropných produktů.
Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii
pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním
třením), překonání výškových rozdílů, umožnění dopravy
tekutin do prostor s vyšším tlakem, krytí místních
a inerciálních ztrát v potrubních rozvodech. Vyšší příkon
energie umožňuje zvýšení průtoku tekutin, tj. zvýšení
přepravní kapacity potrubních rozvodů. Objemové
průtoky a pracovní tlaky, účinnost přeměny mechanické
energie v energii proudících tekutin a měrná spotřeba
energie na jejich dopravu náleží k rozhodujícím
parametrům zařízení pro dopravu tekutin.

hv

hs
Obr. 2.13 Doprava kapalin
čerpadlem
hS – sací výška čerpadla, hV –
výtlačná výška čerpadla

Z hlediska čerpací techniky jsou rozlišovány tři základní skupiny kapalin


voda, neagresivní kapaliny a suspenze (např. potravinářské suroviny a výrobky),



agresivní kapaliny a suspenze (např. minerální kyseliny a hydroxidy, roztoky
a suspenze solí, taveniny solí a kovů),



těkavé kapaliny a hořlaviny (např. motorová paliva a organická rozpouštědla,
zkapalněné technické plyny).

Bilanci energie v systému dopravy kapaliny čerpadlem popisuje Bernoulliho rovnice, která
v podstatě vyjadřuje zákon o zachování energie
Ekinetická + Etlaková + Eztrátová = konst.
V upraveném tvaru
v12 / 2  + g hS + p1 / 1 = v22 / 2  + g hV + p2 / 2 + EZ + EČ
V potrubí s čerpadlem je prakticky vždy turbulentní proudění, proto je korekční člen  = 1.0.
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Indexy 1 se vztahují k průřezu výstupu potrubí z dolní nádrže na sání čerpadla, indexy 2 se
vztahují k průřezu výtlačného potrubí při vstupu do horní nádrže. v1 je střední rychlost
proudění v sacím potrubí, v2 je rychlost proudění ve výtlačném potrubí, g je gravitační
zrychlení, hS je sací výška, hV je výtlačná výška čerpadla, p1 je celkový tlak kapaliny v potrubí
na sání čerpadla z dolní nádrže, p2 je tlak kapaliny v potrubí v ústí do horní nádrže, EČ je
měrný příkon energie dodávaný kapalině čerpadlem, EZ je ztrátová energie v úseku potrubí
mezi průřezy 1 a 2 způsobená vnitřním třením (viskozitou). Ztrátová energie je přímo úměrná
ekvivalentní délce LEKV, která je součtem délek přímých úseků potrubí a všech ekvivalentních
délek armatur lEKV. Do Bernoulliho rovnice je potom za d dosazen průměr potrubí a za délku
potrubí je dosazena ekvivalentní délka LEKV
EZ =  pZ /  =  v LEKV / d
Součinitel (koeficient) tření  je závislý na charakteru proudění. Pro turbulentní oblast
proudění, kdy Reynoldsovo číslo je v rozmezí 105 – 108, platí

 = 0.0032 + 0.221 / d
H = hS + hV - geometrická (dopravní) výška čerpadla, LEKV - tvoří zdroje místních ztrát vstup do potrubí, 2 kolena 90o a výtok z potrubí.
Sací výška čerpadel je závislá na hustotě čerpané kapaliny, střední rychlosti proudící
kapaliny, tlakových ztrátách a teplotě kapaliny. S rostoucí teplotou roste parciální tlak par
kapaliny a desorbují se plyny v kapalině rozpuštěné. To má za následek snížení sací výšky.
Pro vodu je maximální sací výška 8 m. Kapalina v krajním případě může v sání vřít; sací
potrubí je potom zaplněno pouze parami a čerpání kapaliny je tak znemožněno. Přitom
dochází k jevu zvanému kavitace, kdy se kapalina odtrhne např. od lopatek odstředivého
čerpadla nebo pístu čerpadla pístového. Účinnost a výkon čerpadla v takovém případě prudce
klesají, v čerpadlech vznikají tlakové rázy, které mohou vážně poškodit skříň a pracovní
plochy čerpadla. Kavitaci lze předejít minimalizací tlakových ztrát v sacím potrubí (volí se
větší průměr sacího potrubí, než je u výtlačného potrubí) a teplota čerpané kapaliny musí být
pokud možno co nejnižší. Pro čerpání horkých kapalin je volena nulová či záporná sací výška,
tj. sání čerpadla je umístěno pod úrovní hladiny čerpané kapaliny.
2.2.1 Hydrostatická čerpadla
Hydrostatická
(objemová)
čerpadla
jsou
samonasávací objemová čerpadla s přímou přeměnou
mechanické energie v potenciální (tlakovou) energii.
Tato čerpadla nasávají do pracovního prostoru
definovaný objem kapaliny. Kapalina je mechanicky
vytlačována z pracovního prostoru, např. pístem nebo
membránou. Sací a výtlačné potrubí je uzavíráno
ventily, které brání zpětnému toku kapalin. Objemová
čerpadla mají tzv. tvrdou charakteristiku, což
znamená, že objem čerpané kapaliny nelze měnit
redukčním prvkem, např. ventilem, na výtlačném
potrubí. Objem dopravované kapaliny však lze snadno
měnit změnou zdvihu pístů, počtem otáček motoru
pohonu nebo přepouštěním kapaliny z výtlaku do
sání.

a

b

Obr. 2.14 Jednočinné pístové (a)
a plunžrové (b) čerpadlo
(Zdroj www.wikipedia.org)

Pístová čerpadla, obr. 2.14 a, jsou vhodná pro malé čerpané objemy, vysoké dopravní výšky
a tlaky až 200 MPa. Pracovním prostorem pístových čerpadel je válcová komora, v níž se
pohybuje píst. Při pohybu pístu vzad se otevře sací a uzavře výtlačný ventil a komora čerpadla
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se zaplní kapalinou. Při pohybu pístu vpřed se uzavře sací a otevře výtlačný ventil a kapalina
je vytlačena do potrubí. Jelikož je kapalina vytlačována nerovnoměrně, vznikají v potrubí
rázy. Průtok nezávisí na dopravní výšce. Pro omezení rázů jsou čerpadla opatřena tzv.
vzdušníky na sací i výtlačné straně. Menší část kapaliny jde při výtlaku do potrubí a zbytek
do vzdušníku, kde stoupá hladina a vzduch nad kapalinou se stlačuje. Po uzavření výtlačného
ventilu se vzduch rozpíná a vytlačuje kapalinu do potrubí. Obdobná je funkce vzdušníku na
sací straně, kde vzniká při sání podtlak.
Jsou rozlišována čerpadla jednočinná, kdy je kapalina nasávána přes sací ventil jen z jedné
strany pístu, a čerpadla dvojčinná, kdy je čerpaná kapalina střídavě nasávána a vytlačována
z obou stran pístu. Z hlediska počtu válců jsou rozlišována čerpadla jedno a víceválcová.
Pokud má píst těsnící kroužky umístěny ve stěně pístu a zcela vyplňuje prostor válce, jedná se
o pístové čerpadlo. Pokud jsou těsnící kroužky ucpávky umístěny pevně ve dnu válce a píst
nevyplňuje celý průřez pracovního prostoru válce, jedná se o tzv. plunžrové čerpadlo,
obr. 2.14 b. Tento typ čerpadel je vždy jednočinný. Podle počtu válců jsou opět rozlišována
jedno a víceválcová plunžrová čerpadla. Tato čerpadla jsou používána pro extrémně vysoké
tlaky, až stovky MPa, dopravovaných kapalin.
Účinnost přeměny energie mechanické v energii čerpané
tekutiny dosahuje u pístových čerpadel kolem 95 %, objemová
účinnost, tj. objem skutečně vytlačené kapaliny proti
teoretickému objemu dosahuje až 98 %.

Obr. 2.15 Čerpadlo
s rotujícími písty
(Zdroj General Pump and
Machine)

Čerpadla s rotujícími písty, obr. 2.15, jsou tvořena oválnou
skříní se dvěma tzv. rotujícími písty. Písty se po sobě odvalují
a oddělují v každé poloze výtlaku od sání. Kapalina je
dopravována v prostoru mezi písty a skříní. Celková účinnost
těchto typů čerpadel se pohybuje kolem 90 %. Objemový průtok
kapalin bývá na úrovni litrů za
sekundu, pracovní tlak dosahuje
běžně 1.0 – 1.5 MPa.

Zubová čerpadla s vnějším ozubením jsou tvořena dvojící do
sebe těsně zapadajících ozubených kol umístěných ve skříni, které
se otáčejí v opačném směru, obr. 2.16. Ozubená kola proti stěnám
skříně čerpadla vytváří prázdné kapsy, v nichž je transportována
čerpaná kapalina od sání, okolo vnějšího obvodu skříně, do
výtlaku čerpadla. Tato čerpadla jsou schopna vyvinout velmi
vysoké tlaky (až 20 MPa).

Obr. 2.16
Čerpadlo zubové
(Zdroj Applied Hiperformance products)

Zubová čerpadla a čerpadla
s rotujícími písty jsou určena pro
dopravu čistých kapalin bez mechanických nečistot.

Obr. 2.17 Lamelové
čerpadlo
(Zdroj General Pump and
Machinery)

Lamelová čerpadla, obr. 2.17. Kapalina je dopravována do
výtlaku v mezerách mezi lamelami pohyblivě uloženými
v excentricky uloženém rotoru. Jakmile lamela projde
místem, v němž je rotor nejblíže stěně statoru, prostor mezi
rotorem a statorem se začne zvětšovat a vyplňovat se
čerpanou kapalinou ze sacího hrdla. Jakmile lamela mine
toto místo, prostor mezi lamelami a skříní se nemění
a postupně se zmenšuje v místě výtlačného hrdla, kam je
kapalina vytlačována.
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Šroubová
čerpadla,
obr.
2.18.
U dvouvřetenového čerpadla je čerpaná
kapalina uzavřena do mezer mezi závity
vřeten, která se otáčejí proti sobě.
Kapalina se přesunuje ve směru otáčení
vřeten. Na výtlačném místě se mezera
otevře a zmenšováním prostoru otevřené
mezery dojde k vytlačování kapaliny ven
z čerpadla. Tato čerpadla mají plynulý
Obr. 2.18 Šroubové čerpadlo
výtlak, jsou tichá a jsou vhodná k čerpání
(Zdroj Bormeman Pumps)
lehce abrazivních, viskózních i mírně
agresivních medií při tlacích do cca 2 MPa a vysokých průtocích. Je možné čerpat i horké
kapaliny až do 300 °C.
Ve šroubovém čerpadle s excentrickým
šnekovým rotorem, obr. 2.19, se kovové vřeteno
(rotor) excentricky otáčí v pružném, obvykle
pryžovém,
vnitřním
vřetenu
(statoru).
V prostoru mezi rotorem a statorem jsou velmi
Obr. 2.19 Šroubové čerpadlo
dobře utěsněné kavity pro dopravu kapaliny,
s excentrickým rotorem (Zdroj Allweiler)
které axiálně postupují od sání k výtlaku
čerpadla. Tato čerpadla umožňují čerpat viskózní kapaliny obsahující tuhou fázi
i nízkoviskózní kapaliny ve středotlakých systémech do 6 MPa
při průtocích až 5 m3.min-1.
Membránová čerpadla, obr. 2.20, mají v pracovní komoře
umístěnu pružnou membránu, obvykle kruhového průřezu,
z ocelového plechu, technické pryže nebo termoplastu. Jejím
průhybem je měněn objem pracovní komory a tím objem
nasávané a vytlačované kapaliny. Průhyb membrány zajišťuje
obvykle táhlo mechanicky vychylující membránu. Pohyb táhla
zajišťuje excentr poháněný elektromotorem nebo pístem.
Membránová čerpadla jsou vhodná pro čerpání malých objemů
čistých, mechanicky neznečištěných, agresivních kapalin (cca
litry až stovky litrů za hodinu) pod tlakem do 0.5 MPa.
2.2.2 Hydrodynamická čerpadla

Obr. 2.20 Membránové
dvojčinné čerpadlo
(Zdroj www.proteusonline.eu.)

Hydrodynamická čerpadla jsou čerpadla s přeměnou
mechanické energie na kinetickou energii kapaliny a její
následnou přeměnou na tlakovou energii kapaliny. Tato
čerpadla se vyznačují tzv. měkkou charakteristikou, tj.
dopravované množství kapaliny se může regulovat
ventilem na výtlačném potrubí.
V odstředivém čerpadle, obr. 2.21, je energie čerpané
kapalině dodávána oběžným kolem, kruhovým diskem
s lopatkami, umístěným ve spirálové skříni. Lopatky na
oběžném kole jsou zakřiveny směrem dozadu vzhledem ke
směru otáčení. Z hlediska dodávky energie kapalině je
takové uspořádání nevýhodné, ale jsou zde nižší
hydraulické ztráty v čerpadle a tím je vyšší energetická
účinnost čerpadla. Spirálová skříň má sací hrdlo umístěné
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Obr. 2.21 Odstředivé čerpadlo
(Zdroj Encyclopedia Britannica)

axiálně v ose hřídele. Výtlačné hrdlo je umístěno tangenciálně na obvodu spirálové skříně
čerpadla.

Obr. 2.22
Odstředivé čerpadlo
(Zdroj http://3dsky.org)

Oběžné kolo, které má běžně 1 500 – 3 000 ot.min-1, udělí
kapalině kinetickou energii a tlačí ji ke stěně skříně čerpadla.
Tím se vytváří v ose hřídele podtlak a na obvodu oběžného
kola přetlak. Kapalina je nasávána rozdílem tlaku vzduchu na
hladinu nasávané kapaliny a tlaku v ose hřídele oběžného
kola. Velikost odstředivé síly lze změnit průměrem oběžného
kola nebo počtem jeho otáček. Z oběžného kola kapalina
vytéká do spirálové skříně, kde se postupně zvětšuje průtočný
profil a tím klesá rychlost toku kapaliny, tj. klesá její
kinetická energie a úměrně vzrůstá energie tlaková, v souladu
s Bernoulliho rovnicí. Zelený pruh u vnější stěny skříně na
obr. 2.22 znázorňuje vzrůst tlakové energie kapaliny.

Běžná odstředivá čerpadla mají jen slabý sací efekt, a proto je nutné je provozovat již
zavodněné, včetně sacího potrubí. Odstředivá čerpadla jsou konstruována jako jednostupňová,
tj. s jedním oběžným kolem, kdy tlak ve výtlaku zpravidla nepřesahuje 1 MPa. Vícestupňová
odstředivá čerpadla s několika oběžnými koly řazenými v sérii za sebou dodávají čerpané
kapalině více energie a dovolují zvýšit výtlačný tlak až na desítky MPa.
Je-li hřídel čerpadla umístěna v horizontální rovině, jedná se o čerpadla horizontální. Je-li
hřídel umístěna svisle, jedná se o čerpadla vertikální.
Celková účinnost odstředivých čerpadel, tj.
součin účinnosti mechanické a hydraulické, je
o 10 – 15 % nižší než u čerpadel pístových,
prakticky vždy pod 90 %. Odstředivá čerpadla
jsou vůbec nejrozšířenějším typem čerpadel,
protože mají jednoduchou konstrukci (malý
počet pohyblivých součástí náchylných
k poruchovosti), nízké investiční a provozní
náklady a jsou schopna čerpat i agresivní
kapaliny s obsahem mechanických nečistot.

pára

kapalina

Obr. 2.23 Proudového čerpadlo
(Zdroj S/L Lalli)

Proudová čerpadla, obr. 2.23, využívají pro
čerpání kapalin proud vody, plynu nebo páry, vytékající vysokou rychlostí z trysky, který
nasává a strhává dopravovanou kapalinu. Ve směšovací komoře má hnací medium vysokou
rychlost a proto i vysokou kinetickou energii, ale velmi nízkou energii tlakovou (Bernoulliho
rovnice). To umožňuje nasávání čerpané kapaliny do směšovací komory. Dopravní medium
tak nasává čerpanou kapalinu a předává ji část své kinetické energie.
Proudová čerpadla mají velkou spotřebu hnacího media a jejich energetická účinnost je pouze
kolem 10 %. Výtlačný tlak je závislý na tlaku hnacího media a nepřesahuje většinou 0.1 MPa.
Objemový průtok je v desítkách litrů za sekundu. Výhodou proudových čerpadel je
jednoduchá konstrukce a malé nároky na čistotu čerpané kapaliny. Na sání čerpadla je nutné
vždy instalovat sací koš, který odfiltruje hrubší nečistoty. Nevýhodou proudových čerpadel je
ředění čerpané kapaliny dopravním mediem, vodou nebo parním kondenzátem.
2.2.3 Speciální čerpadla
Speciální čerpadla jsou zařízení, která čerpají a dopravují kapalinu na základě jiných principů,
než je tomu u hydrodynamických a hydrostatických čerpadel.
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Princip funkce šnekového čerpadla, obr. 2.24, je znám
a využíván od antických dob. Ve šnekových čerpadlech
je energie čerpané kapalině předávána otáčejícím se
šnekem. Průměr šneku tvořeného ocelovou hřídelí
s navařenou spirálou bývá cca 1 m a více. Dopravní
šnek je umístěn v otevřeném ocelovém žlabu nebo
trubce se sklonem 30 - 45 o. Čerpaná kapalina je
šnekem unášena vzhůru ve spodní části žlabu.
Vzhledem k tomu, že mezeru mezi žlabem a šnekem
není možno dostatečně utěsnit, jsou tato čerpadla
vhodná pouze pro dopravu hustších kapalin při menším
výškovém rozdílu hladin.

Obr. 2.24 Šnekové čerpadlo
(Zdroj www.animatedsoftware.com)

Dopravní výška šnekových čerpadel zpravidla
nepřesahuje 20 m, objemový průtok může být dle
konstrukce až v tisících m3.hod-1. Hydraulická účinnost
přesahuje 95 %, energetická účinnost zpravidla
nepřesahuje 90 %.
Šneková čerpadla jsou určena k čerpání velkých objemů
vody i silně znečištěné mechanickými nečistotami.
Používána jsou pro čerpání odpadních vod
z kanalizačních stok do čistíren odpadních vod,
obr. 2.25, vody ze zavlažovacích kanálů na obdělávané
pozemky atd.

Obr. 2.26 Hadicové
čerpadlo
(Zdroj General Pumps and
Machinery)

Obr. 2.25 Šneková čerpadla
(Zdroj www.commons.wikimedia.org)

Hadicová (peristaltická) čerpadla, obr. 2.26, jsou tvořena
kruhovou skříní, kde je cca po polovině vnitřního obvodu
umístěna hadice. Na centrální hřídeli jsou umístěny
zpravidla dvě kladky, které hadici stlačují a zcela ji
přehradí. Po odjetí kladky hadice opět nabude počáteční
tvar a tím se vytvoří podtlak potřebný k nasátí kapaliny.
Pohybem kladky je kapalina vytlačována z hadice do
výtlačného potrubí. Sací a výtlačná hrdla jsou vůči kruhové
skříni umístěna tangenciálně.

Objemový průtok kapalin
dosahuje až jednotky litrů za
minutu, výtlačný tlak nepřesahuje 1 MPa. Hadicová čerpadla
jsou používána pro čerpání malých objemů kapalin nebo
suspenzí. Jsou vhodná pro čerpání viskózních kapalin nebo
suspenzí i pastovitých látek, které nesmí přijít do styku s kovy,
olejem nebo okolním prostředím.
Monžíky jsou v principu hermeticky uzavřené nádoby, do
nichž je napuštěna čerpaná kapalina. Z monžíku je kapalina
vytlačena stlačeným vzduchem nebo inertním plynem. Doprava
kapaliny je šaržovitá. Výtlačný tlak a dopravní objem je
limitován konstrukcí tlakové nádoby monžíku a tlakem
dopravních plynů, které jsou k dispozici. Energeticky je tento
způsob čerpání neefektivní, jeho účinnost se pohybuje mezi 15
až 20 %. Výhodou je konstrukce bez pohyblivých částí.
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vzduch

voda

bubliny

Obr. 2.27. Mamutka
(Zdroj www.masters.
donntu.edu.ua)

Mamutky, obr. 2.27, jsou čerpadla využívající k dopravě kapalin rozdílu hydrostatického
tlaku kapaliny v nádrži a kapaliny s bublinami vzduchu ve výtlačném potrubí. Do spodní části
výtlačného potrubí se přivádí tlakový vzduch. Směs vzduchu a kapaliny má nižší hustotu než
kapalina a proto stoupá výtlačným potrubím nahoru do odlučovače. V odlučovači se odloučí
bubliny vzduchu a výtokovým žlabem vyteče čerpaná kapalina do horní nádrže. Jde
o spolehlivé zařízení, které nemá žádné pohyblivé části a nevyžaduje prakticky žádnou
údržbu.

2.3 Doprava a komprese plynů
Ve výrobních procesech se často dopravují a zpracovávají plyny za tlaků odlišných od tlaku
atmosférického. Stlačené plyny bývají užívány i k pomocným účelům – míchání nebo
rozstřikování kapalin, jejich přečerpávání, pohon ručního nářadí (sbíječek) apod.
Během stlačování nebo expanze plynů dochází kromě změny tlaku také ke změně jejich objemu
a teploty. Vztah mezi tlakem p, objemem V a absolutní teplotou T vyjadřuje stavová rovnice
ideálního plynu,
pV = nRT
kde n je počet molů plynu a R je univerzální plynová konstanta. Tato stavová rovnice
vyhovuje s dobrou přesností i reálným plynům za nízkých tlaků a teplot.
Komprese plynů může teoreticky probíhat isotermně (za konstantní teploty, kdy je nutný odvod
veškerého tepla vznikajícího kompresí), nebo adiabaticky (bez výměny tepla s okolím). Ke
kompresi plynu za isotermních podmínek je nutné vynaložit mechanickou práci
A = n T ln (p2 / p1)
Množství tepla uvolněného při isotermní kompresi je rovno součinu teploty T a rozdílu
entropie S
Q = T (S2 - S1)
Ke kompresi plynů za adiabatických podmínek je nutné vynaložit mechanickou práci
A = ( / ( - 1) n R T ( p2 / p1)

( – 1 ) / 

- 1

kde  = cp / cv  1 je Poisonova konstanta. cp a cv jsou molární tepelné kapacity za
konstantního tlaku a konstantního objemu. Zvýšení teploty při adiabatické kompresi je dáno
rovnicí adiabaty
T2 = T1 (p2 / p1 )

( - 1) / 

kde index 1 označuje stav výchozí a index 2 stav konečný.
Reálná komprese probíhá za podmínek, které se více či méně blíží uvedeným podmínkám
isotermním a adiabatickým – bývá hovořeno o polytropické kompresi. Polytropický exponent
m nahrazuje exponent  v rovnici spotřeby mechanické práce pro adiabatickou kompresi.
Podle poměru stlačení, tj. poměru tlaků před a po kompresi, jsou stroje na dopravu a kompresi
plynů rozlišovány na kompresory, dmychadla, ventilátory a vývěvy. Vývěvy, na rozdíl od
ostatních vyjmenovaných zařízení, nasávají plyn při tlaku nižším než atmosférickém a stlačují
jej na tlak atmosférický.
2.3.1 Kompresory
Kompresory stlačují plyny v kompresním poměru, tj. poměr tlaku po a před stlačením,
p2 / p1  3.0. Obecně platí, že pro menší tlaky a velké objemy stlačených plynů jsou
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používány přednostně kompresory rotační, naopak pro vysoké tlaky a menší objemy
stlačených plynů jsou používány vícestupňové pístové kompresory.
Výkon kompresorů je uváděn jako objemový průtok plynů přepočítaný na Nm3.hod-1 se
současným uvedením maximálního provozního tlaku. Nm3 je objem plynu za atmosférického
tlaku a teplotě 25 °C. Dle výkonnosti jsou kompresory děleny na malé s výkonem do 10
Nm3.min-1, střední s výkonem 10 - 30 Nm3.min-1 a velké s výkonem nad 30 Nm3.min-1.
Výkon kompresorů je regulovatelný v úzkém rozmezí buď plynule změnou otáček pohonu,
nebo skokem vypínáním válců u pístových kompresorů. U turbokompresorů také bývá výkon
regulován obtokem komprimovaného plynu z výtlaku do sání (bypass).
Dle provozního tlaku jsou rozlišovány kompresory nízkotlaké s provozním tlakem
do 1.0 MPa, středotlaké s provozním tlakem 1.0 - 10 MPa a vysokotlaké s provozním tlakem
nad 10 MPa.
Dle principu činnosti jsou rozlišovány kompresory pístové (jednočinné nebo dvojčinné)
a rotační – axiální (lopatkové, šroubové) a radiální (odstředivé). Podle počtu stupňů jsou
rozlišovány kompresory jednostupňové (kompresní poměr 2 - 8), dvoustupňové (kompresní
poměr 8 – 50) a vícestupňové (kompresní poměr 50 – 1 000).
Pístové kompresory, obr. 2.28, jsou určeny
pro menší objemy plynů (řádově 103 Nm3.h-1)
stlačených až na stovky MPa. Jejich konstrukce
a funkce je principielně obdobou pístových
čerpadel. Rozdíly v průběhu pracovního cyklu
jsou způsobeny skutečností, že plyny jsou, na
rozdíl od kapalin, stlačitelné. Pístové
kompresory malých výkonů jsou jednoválcové,
pro větší výkony jsou dvou a víceválcové.
Válce
víceválcových
kompresorů
jsou
konstrukčně různě uspořádány, např. v řadě,
hvězdicově aj.

Obr. 2.28 Pracovní fáze pístového
kompresoru (Zdroj HIS Globalspec)

U membránových kompresorů se, podobně jako u membránových čerpadel, dosahuje
změny objemu plynu prohýbáním pružné kruhové membrány upnuté na obvodu. Protože
rozměry membrány a její průhyb jsou malé, hodí se k stlačování pouze malých množství
plynu.
Rotační kompresory jsou kompresory objemové. Stlačovaný
plyn se při pohybu jednoho nebo dvou rotujících pístů - rotorů
oddělí nejprve od sacího prostoru a pak ihned, nebo až po spojení
s výtlačným prostorem, se jeho objem tlakem rotorů na plyn
zmenšuje a tím stoupá jeho tlak.
Lamelové kompresory, obr. 2.29, mají rotor excentricky
umístěný ve válcové komoře. Lopatky zasunuté ve
vyfrézovaných drážkách rotoru jsou ke stěnám komory
přitlačovány odstředivou silou. Jejich pracovní tlak bývá do
0.5 MPa, pro vyšší stupně komprese je nutné vícestupňové
uspořádání. Objem stlačeného plynu těmito kompresory je do
103 Nm3.hod.-1. Výhodou je poměrně jednoduchá konstrukce
a proto vysoká provozní spolehlivost.

Obr. 2.29 Lamelový
kompresor
(Zdroj The encyclopedia of
alternative energy and
sustainable living)

Šroubové kompresory, obr. 2.30, dosahují stlačení plynu zmenšováním objemu kavit mezi
šroubovými rotory. Ty se otáčí v opačném smyslu, čímž se objem kavit na sací straně
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postupně zvyšuje a na výtlačné straně postupně
zmenšuje. Plyn transportovaný k výtlačné straně se,
v důsledku zmenšování objemu kavit, postupně stlačuje.
Princip funkce je stejný jako u šroubových čerpadel.
U turbokompresorů se dosahuje stlačení plynu jeho
zrychlováním a následnou přeměnou kinetické energie
plynu na energii tlakovou (Bernoulliova rovnice). Tato
přeměna se děje v činné části stroje: u radiálních
kompresorů oběžným kolem a za ním zařazeným
difuzorem, u axiálních kompresorů v rotorové
a statorové lopatkové části.
Radiální turbokompresory, obr. 2.31, jsou
zařízení, kde plyn vstupuje sacím hrdlem axiálně do
dutých lopatek prvního oběžného kola. Z oběžného
kola je plyn radiálně vytlačován do nehybného
difuzoru, kde se sníží rychlost proudění a část
kinetické energie se mění na tlakovou. Současně se
plyn před vstupem do dalšího stupně ochladí. Do
dalšího stupně je plyn z difuzoru veden vratnými
kanály. Z difuzoru posledního stupně proudí
stlačený plyn do výstupního hrdla. Rychlost
vystupujícího plynu je dána průměrem lopatek
a rychlostí otáčení rotoru. Tento typ kompresoru má
poměrně nízký kompresní poměr na prvním stupni
a proto se spojuje více stupňů, nejméně tři, na jeden
hřídel. Výkon turbokompresorů dosahuje běžně
hodnot 103 – 105 Nm3.hod. Otáčky rotoru bývají
v rozmezí 5 000 – 12 000 ot.min-1 a výstupní tlak
zpravidla nepřesahuje 2 MPa.

Obr. 2.30 Šroubový kompresor
(Zdroj www.Air-compressorguide.com)

Obr. 2.31
Radiální turbokompresor
(Zdroj www.simerics.com)

Axiální kompresory, obr. 2.32, urychlují proud plynu
v oběžných (rotorových) lopatkách a zpomalují jej
v lopatkách vodících (statorových). Jeden stupeň je
tvořen jedním věncem oběžných a vodících lopatek.
Plyn vstupuje do kompresoru axiálně, na vodící
lopatce dostane vyšší rychlost, postupuje do statoru,
Obr. 2.32 Axiální
kde se jeho rychlost zpomalí a potom postupuje do
turbokompresor
dalšího stupně. Prostor, ve kterém se plyn stlačuje
(Zdroj www.wikipedia.org)
a délka oběžných i vodicích lopatek se směrem od sání
do výtlaku ze zařízení zmenšuje, v důsledku
zmenšování objemu stlačovaného plynu s růstem jeho tlaku. Axiální turbokompresory byly
postaveny pro výkon až 500 000 m3hod-1 a výtlačný tlak do 1 MPa.
Axiální turbokompresory jsou součástí turbovrtulových a tryskových leteckých motorů
a plynových spalovacích turbín.
2.3.2 Dmychadla
Dmychadly jsou stlačovány plyny v kompresním poměru p2 / p1 = 1.1 – 3.0. Jejich pohon je
většinou zajištěn elektromotory napájenými třífázovým střídavým elektrickým proudem,
výjimečně vznětovými nebo zážehovými spalovacími motory. Výkon dmychadel je udáván
v objemovém průtoku plynu přepočítaném na Nm3.min-1 se současným uvedením
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maximálního provozního tlaku. Dle výkonnosti jsou dmychadla dělena na malá s výkonem do
10 Nm3.min-1, střední s výkonem 10 - 30 Nm3.min-1 a velká s výkonem nad 30 Nm3.min-1.
Výkon dmychadel je regulovatelný škrcením průtoku plynu nebo výjimečně změnou otáček
elektromotoru.
Dmychadlo Rootsovo, obr. 2.33, pracující na principu
rotujících ledvin, které odčerpává plyn ze vstupu a vyfukují ho
na výstupu, lze ho použít jako vývěvu nebo kompresor. Plyn
je dopravován k výtlaku v prostoru mezi ledvinou a skříní
dmychadla. Výtlak plynu není rovnoměrný. Výroba
dmychadla je náročná na přesné obrobky a pečlivou montáž,
které rozhodují o objemové účinnosti a výkonu. Provozně je
velmi spolehlivé díky malému počtu pohyblivých dílů.
Pracovní plochy musí být mazány minerálními tuky. Pohon
zajišťují asynchronní elektromotory. Pracovní fáze dmychadla
jsou znázorněny na obr. 2.34.

Obr. 2.33
Rootsovo dmychadlo
(Zdroj www.Egpet.net)

V současnosti bývají nahrazována bezmaznými šroubovými dmychadly nebo kompresory,
které dodávají komprimovaný plyn čistý bez zbytků maziv.
Některé typy rotačních dmychadel se
konstrukcí neliší od vícestupňových
radiálních kompresorů. Zásadní rozdíl je
pouze v otáčkách a tím dosažitelném
maximálním tlaku na výtlačném hrdle.
Jestliže otáčky rotorů vícestupňových
radiálních kompresorů jsou
řádu
104 ot.min.-1, pak otáčky dmychadel jsou
o řád nižší.

Obr. 2.34 Pracovní fáze Rootsova dmychadla
(Zdroj www.enggcyclopedia.com)

2.3.3 Ventilátory
Ventilátory jsou stlačovány a hlavně dopravovány plyny,
především vzduch nebo spaliny, s kompresním poměrem p2 / p1
do 1.1. Výkon ventilátorů je uváděn v objemovém průtoku
plynu přepočítaném na Nm3.hod.-1 se současným uvedením
rozdílu tlaku p mezi sacím a výtlačným hrdlem. Objemové
průtoky plynů bývají 102 – 107 Nm3.h-1. Výkon ventilátorů je
regulovatelný buď změnou otáček elektromotoru nebo škrcením
průtoku plynu klapkami či žaluziemi, což jsou řešení častější
a levnější.
Z hlediska konstrukce jsou rozlišovány ventilátory osové
(axiální) a ventilátory odstředivé (radiální) jedno nebo
vícestupňové.

Obr. 2.35 Axiální
ventilátor (Zdroj
Grundfos Pumps Pty.)

Axiální ventilátory, obr. 2.35, se používají pro větší objemové průtoky a menší pracovní
tlaky. U axiálních ventilátorů působí lopatky vrtule tlakem na vzduch, tím vyvolávají rychlost
a tlak proudícího vzduchu. Nasávají i vytlačují vzduch axiálně, ve směru hřídele, osy
oběžného kola – vrtule.
Ke zvětšení statické složky celkového přetlaku slouží difuzor (difuzorem u axiálních
ventilátorů je rozšiřující se potrubí na výstupu), v němž se část kinetické energie proudícího
média změní v energii tlakovou.
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U radiálních ventilátorů, obr. 2.36, vstupuje vzduch do
ventilátoru osově, ale pak proudí radiálně. Lopatkové kolo
tlačí vzduch odstředivou silou na obvod kola a do spirální
skříně. Udílí tím vzduchu rychlost, která ve spirálové
skříni klesá a mění se na tlak. Princip jejich funkce
a konstrukce je velmi podobná odstředivým čerpadlům.
Dle výtlačného tlaku plynu jsou rozlišovány ventilátory
rovnotlaké, kde rozdíl tlaku na vstupu a výstupu je
minimální a přetlakové, kde tlak na vstupu je menší než na
výstupu. Přetlakové ventilátory dělíme na nízkotlaké,
středotlaké a vysokotlaké.

Obr. 2.36 Radiální ventilátor
(Zdroj Wikipedia, Eaglex)

Nízkotlaké ventilátory – Δp do 1 kPa – mají oběžné kolo ve tvaru bubnu s krátkými hustými
lopatkami na obvodu s otáčkami oběžného kola 500 – 900 ot.min-1. Jsou určeny pro dopravu
velkých objemů plynů s nízkým přetlakem (až 106 Nm3.hod.-1). Zpravidla se jedná
o ventilátory osové (axiální) umístěné v ose potrubí nebo radiální se širokým sacím hrdlem
a oběžným kolem s větším počtem úzkých, hustě vedle sebe umístěných, lopatek ve skříni
kruhového průřezu. Jsou přednostně součástí odsávacích a klimatizačních zařízení např.
výrobních provozů, kulturních zařízení a budov nebo odsávání spalovacích komor kotlů aj.
Středotlaké ventilátory - Δp 1 – 4 kPa – s otáčkami oběžných kol 1 000 – 2 000 ot.min-1.
jsou zpravidla jednostupňové radiální ventilátory. Oběžné kolo je užší, většího průměru
a s menším počtem dlouhých lopatek. Skříň je spirálová a užší s větším průměrem, než je
u ventilátorů nízkotlakých. Jsou určeny pro dopravu velkých objemů (až 104 Nm3.hod.-1) jako
součást systémů odsávání plynů a par z výrobních zařízení – reaktorů, sušáren, chladících
bubnů, odprašovacích nebo absorpčních odlučovacích systémů aj.
Vysokotlaké ventilátory – Δp do 10 kPa – s otáčkami oběžných kol 1 500 – 2 000 ot.min-1
jsou určeny pro dopravu menších objemů plynů (až 103 Nm3.hod.-1). Zpravidla se jedná
o vícestupňové radiální ventilátory. Oběžná kola jsou přibližně stejná jako u středotlakých
radiálních odstředivých ventilátorů, ale mají vyšší počet otáček. Skříň je spirálová, v případě
vícestupňových ventilátorů je plyn z výtlaku na obvodu jedné skříně přepouštěn do sání k ose
oběžného kola následujícího stupně. Jsou používány v průmyslových nebo domácích
vysavačích, sací pneumatické dopravě aj. Pohon zajišťují při menších výkonech jednofázové,
pro větší výkony třífázové asynchronní elektromotory.
2.3.4 Vývěvy
Vývěvami je tlak v zařízení snižován pod úroveň tlaku
atmosférického.
Membránová vývěva, obr. 2.37, je funkcí podobná
membránovému čerpadlu. Prohýbající se pružná membrána nasává
a vytlačuje plyn. Vývěva je používána k dosažení vakua řádově
0.1 kPa. Maximální dosažitelný podtlak je omezen tlakem při
jakém ještě dojde k otevření sacího ventilu vývěvy.
Lamelová vývěva, obr. 2.38, má ve válcové skříni excentricky
Obr. 2.37
umístěný rotor s pevnými nebo posuvnými lopatkami,
Membránová vývěva
přitlačovanými ke stěně pracovní komory pružinou. Pracovní
(Zdroj Kurt J. Lesker Co)
prostor utěsňuje olej a slouží také jako mazivo. Do rozšiřujícího se
prostoru mezi válcovým rotorem a stěnou pracovní komory je nasáván plyn. Z komory je
vytlačován na opačné straně z místa, kde se prostor mezi rotorem a komorou opět zužuje.
Mezní tlak běžných olejových rotačních vývěv se pohybuje v rozmezí 3 až 0.02 Pa.
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Vodokružná vývěva, obr. 2.39, má excentricky uložený rotor
opatřený lopatkami. Ty při otáčení vytváří prstenec těsnící
kapaliny, která neustále do vývěvy natéká. Komůrky mezi
lopatkami a prstencem kapaliny se zvětšují na straně sání a tím
vytváří podtlak. Na výtlačné straně se komůrky zmenšují a plyn se
tak stlačuje. Vodokružná vývěva nemůže vytvořit tlak nižší než je
tenze nasycených par těsnící kapaliny (vody) při dané pracovní
teplotě a proto musí mít voda co možná nejnižší teplotu. Pokud je
těsnící kapalina olej s nízkou tenzí par, jde o rotační olejovou
vývěvu.

Obr. 2.38
Lamelová vývěva

(Zdroj Pfeiffer Turbo)
Proudové vývěvy (ejektory), obr. 2.40, princip funkce je shodný
s proudovými čerpadly. Hnací medium, obvykle pára, proudí pod
tlakem tryskou do směšovací komory, kde se mísí s čerpávaným
plynem. Rychlost proudu se ještě zvyšuje v úzkém hrdle ejektoru,
čímž podtlak ve směšovací komoře dále stoupá (Bernoulliho
vztah). V difuzoru, tj. rozšiřující se části vývěvy, rychlost plynu
klesá a tím stoupá jeho tlak až na tlak atmosférický. Tlakové
poměry v parním ejektoru
jsou uvedeny na obr. 2.41,
kde čísla udávají tlak v mm
Obr. 2.39
Hg (760 mm sloupec Hg
Vodokružná vývěva
představuje
atmosférický
(Zdroj In-Eco)
Obr. 2.40 Parní ejektor
tlak).
Fungování
této
vývěvy
(Zdroj Patkar Vacuulab)
napomáhá i to, že hnací medium strhává molekuly
čerpaného plynu a současně jim předává hybnostní
impuls ve směru čerpání plynu. Ejektory bývají
používány místo vodokružných vývěv v případech, kdy
je vhodné např. brýdové páry z odparek nejen odsávat,
ale zároveň stlačit a využít pro vytápění dalších stupňů
Obr. 2.41
odpařovací stanice.
Parní ejektor (Zdroj
Vodní vývěva je proudová vývěva, kde hnacím mediem
www.youtube.com/watch?v=8Mv
HplOIQCI)
je voda. Rychlý kuželový proud vody vytékající z trysky
strhává molekuly čerpaného plynu. Podle Bernoulliho rovnice je
tlak v místě rychle proudící kapaliny nižší než v místě, kde
kapalina proudí pomaleji, takže rozdíl tlaku nasává plyn
z evakuovaného prostoru a směs kapaliny s plynem je odváděna
z vývěvy. Fungování této vývěvy napomáhá i to, že proudící
kapalina strhává molekuly plynu ve směru jeho čerpání.

Turbomolekulární vývěva, obr. 2.42, sestává z lopatkového
rotoru a statoru, který je umístěn mezi každou řadou lopatek.
Molekuly plynu, které přichází z čerpaného prostoru (nad
vývěvou), naráží na lopatky rotoru. Ten jim udělí kinetickou
energii, stlačí je a směruje je dolů do statoru. Po průchodu
statorem molekuly opět naráží na lopatky nižší řady rotoru, kde
se celý děj opakuje. Plyn je ze spodu vývěvy odčerpáván
pomocnou vývěvou. Otáčky rotoru této pumpy jsou velmi vysoké
16 - 20 000 ot.min-1. Vývěva dokáže vyčerpat prostor až do tlaku
10-11 Pa.
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Obr. 2.42
Turbomolekulární
vývěva
(Zdroj www.wikipedia.org)

3. SKLADY
3.1 Skladování tuhých látek
Konstrukce skladů pevných sypkých materiálů jsou
přizpůsobeny jejich vlastnostem a kvalitě. Vždy
záleží na zrnitosti, přípustné vlhkosti, korozívních
účincích, ceně a nebezpečnosti materiálu pro okolí,
resp. jeho přípustném znečištění.
Jsou rozeznávány sklady extenzivní, kde šířka
a/nebo délka skladu je větší než jeho výška
a sklady intenzivní, kde výška skladu je větší než
jeho šířka. Extenzivní sklady mohou být otevřené,
zastřešené nebo uzavřené.
Otevřené extenzivní sklady, obr. 3.1, mají
zpevněnou plochou (betonovou, asfaltovou nebo
dlážděnou). Materiál je naskladňován přímo
z vagonů a sklápěcích aut nebo vykládacími jeřáby,
které zároveň umožňují vyskladnění materiálu.
K vyskladnění jsou také použitelná rypadla nebo
hydraulické otočné nakladače, vyhrnovací stroje,
propelerové podavače s pásovými dopravníky a jiná
zařízení. Tyto sklady jsou používány pro materiály,
které mohou být vystaveny povětrnosti bez rizika
ztrát nebo poškození, jako např. energetické uhlí,
písek, štěrk, drcený vápenec atd.
Zastřešené extenzivní sklady, obr. 3.2, skladovací
boxy, jsou volně zastřešeny, aby kvalita materiálu
neutrpěla za deště nebo sněhu, nebo materiál nebyl
odplavován dešťovou vodou. Ve skladech tohoto
typu je skladován např. pyrit, průmyslová sůl, palety
a kontejnery s baleným zbožím, big-bagy.
Naskladnění materiálu je zajištěno zavážecími
pásovými dopravníky se shrnovacími vozíky či
stěrači materiálu pod střešní konstrukcí. Dále je
používáno vyklápění či mechanické skládání
materiálu
z nákladních
aut
nebo
vagonů.
Vyskladnění je obdobné jako u otevřených skladů.

Obr. 3.1 Otevřený sklad uhlí
(Zdroj Uhlie.com)

Obr. 3.2 Zastřešený sklad
(Zdroj Rieder.cz)

Obr. 3.3. Uzavřený extenzivní
sklad (Zdroj Haly Polak CZ)
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Uzavřené extenzivní sklady (halové sklady), obr. 3.3, mají zcela uzavřené stěny a střecha
brání vlivům povětrnosti. Sklady bývají zcela uzavřené, někdy klimatizované. Obvodový
plášť bývá pro volně ložené materiály ze železobetonu nebo oceli, pro balené materiály
z klasického zdiva nebo panelů s tepelnou izolací. Střešní krytinu obvykle nese lehká ocelová
konstrukce.

Obr. 3.4 Schéma kruhového skladu
1 – vstup materiálu, 2 – rozdělovací talíř, 3 – horizontálně se otáčející plnící zařízení,
4 – horizontálně se otáčející vyhrabávací zařízení, 5 – uskladněný materiál,
6 – uzavírací a vyprazdňovací propeler, 7 – pásový dopravník.
(Zdroj Lakota V. Výroba kombinovaných hnojiv, SNTL Praha, 1964)

Obr. 3.5 Schéma uzavřeného parabolického skladu
1 - železobetonová střecha, 2 - naskladňovaní zařízení - pásový dopravník se
shrnovacím vozíkem, 3 - pojízdný vyskladňovaní redlerový dopravník,
4 - skladovaný materiál, 5 - propelerový podavač a pásová doprava
(Zdroj Lakota V. Výroba kombinovaných hnojiv, SNTL Praha, 1964)
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Tyto sklady jsou požívány pro drahé, okolí nebezpečné, nebo na změny vlhkosti či teploty
citlivé hygroskopické materiály, např. surový cukr, fosfáty, průmyslové soli a hnojiva,
stavební aj. hmoty v papírových pytlích. Materiál je ve skladu volně nasypán, někdy
v boxech, nebo je uložen v kontejnerech, pytlích na paletách, big-bagách apod. Naskladnění
i vyskladnění materiálu je plně mechanizováno s manuální nebo automatickou obsluhou.
Intenzivní sklady jsou vždy uzavřené a mohou mít podobu buď kruhového, obr. 3.4, nebo
parabolického skladu, obr. 3.5. Sklad je plněn shora materiálem shrabovaným z dopravníku
a vyprazdňován zdola, kde se vyhrabovacím zařízením dopravuje materiál na pásový
dopravník.
Tuhé sypké materiály jsou také skladovány
v zásobnících a silech. Zásobníky, poměr
výška:šířka  1.3 – 2, jsou určeny pro krátkodobé
skladování malého množství materiálu, zatímco
sila, poměr výška:šířka > 2, jsou pro dlouhodobé
skladování velkého množství materiálu.
Zásobníky jsou většinou kovové a mohou být
klínové, hranaté nebo válcové. Plní se shora
a vyprazdňují výpustí umístěnou ve spodní části
zásobníku.
Tok materiálu při vyprazdňování zásobníku
ovlivňuje jeho geometrie, tj. velikost
a umístění výpusti, tvar nádoby, úhel
sklonu kónické části, nerovnosti
povrchu
konstrukčního
materiálu
a fyzikální a mechanické vlastnosti
materiálu, především velikost a tvar
částic, sypná hmotnost, vlhkost,
hygroskopičnost, sypný úhel materiálu,
vnitřním
(mezi
částicemi)
a vnějším (mezi částicemi a stěnou)
třením materiálu, chování pod tlakem
(plastická nebo elastická deformace).
Materiál může vytékat ze zásobníku
buď hmotovým, nebo trychtýřovým
tokem, obr. 3.6. Při hmotovém toku
se veškerý materiál uvede do pohybu
a začne klouzat po stěnách zásobníku.
Hladina
materiálu
se
během
vyprazdňování nemění. Tyto zásobníky
se vyznačují poměrně strmými
a hladkými stěnami kónické části
zásobníku, kdy sklon stěn kónické části
od vertikální stěny je v rozmezí 15 ° až
25 °. Pokud je stěna kónické části příliš
skloněná, cca 45°, nebo drsná, objeví
se trychtýřový tok, kdy první
v pohybu je materiál ve středu
zásobníku, zatímco materiál u stěn

Obr. 3.6. Hmotový a trychtýřový
tok (Zdroj Mosa Solution)

1
2
3

4

Obr. 3.7 Schéma sila s balícími a expedičními
linkami
Vyskladňovací zařízení (1), expediční linka volně
loženého zboží (2), baleného zboží (3), balené zboží
s paletizací (4) (Zdroj Greifwerk Lübeck)
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zásobníku zůstává v klidu. Tuto oblast netekoucího materiálu nazýváme mrtvou zónou.
Materiál z mrtvé zóny se uvede do pohybu teprve ve chvíli, kdy dojde k přiblížení hladiny
vytékajícího materiálu k této zóně. První nasypaná vrstva materiálu v tomto případě odtéká ze
zásobníku jako poslední. Může nastat i situace, že materiál zůstane v mrtvých zónách
a nevyteče ze zásobníku. V takovém případě mluvíme o komínovém toku. Změnu toku
materiálu lze dosáhnout úpravou sklonu kónické části zásobníku a změnou umístění a tvaru
výpusti.
Při plnění zásobníku nehomogenním materiálem dochází k jeho segregaci. Větší částice se
shromažďují u stěn zásobníku, zatímco menší částice zůstávají v jeho střední části. V případě
hmotového toku se při vyprazdňování zásobníku jednotlivé vrstvy promíchávají, takže
dostáváme původní granulometrii materiálu v celém objemu vypouštěného materiálu.
V případě trychtýřového toku materiálu drobnější částice opouštějí zásobník jako první
a hrubší částice odchází jako poslední, takže granulometrie materiálu se v průběhu vypouštění
mění.
Sila, obr. 3.7, jsou ocelové nebo betonové jímky s kruhovým nebo voštinovým uspořádáním,
plněné shora pásovou, elevátorovou nebo pneumatickou dopravou. Jímky sil mají obvykle
kónická dna s vyprazdňováním spodními výsypy s propelerovými, vibračními, turniketovými
aj. podavači.
Sila jsou běžně používána pro skladování sypkých, nelepivých a nespékavých materiálů, jako
např. obilnin, luštěnin, mouky, cukru, olejnin, granulovaných krmiv, cementu, vápna, mletého
vápence aj.
Materiál je do sil dopravován vždy volně ložený.
Expedován je podle potřeby opět volně ložený v autech,
vagonech nebo lodích, nebo balený do pytlů cca po 20 –
25 kg, žoků nebo big-bagů do 1 000 kg.
Zařízení k vyprazdňování zásobníků a sil musí být voleno
podle charakteru skladovaného materiálu. Pokud jde
o velmi snadno tekoucí materiál, jako sádra nebo mouka,
vyprazdňovací zařízení musí být utěsněné. Pro snadno
tekoucí materiály, jako písek nebo pelety, může být
použito libovolné zařízení. Obtížně tekoucí materiály,
Obr. 3.8 Šnekový podavač
např. prášková guma, vyžadují zařízení, která podporují
(Zdroj www.guttridge.co.uk)
pohyb materiálu, jako jsou např. vibrační podavače.
Kohezní materiály, které se „slepují“, jde vyprazdňovat jen velmi obtížně.
Běžně jsou užívány turnikety, viz kap. 2, které vyprazdňují přednostně jednu stranu
zásobníku. Rotor může být utěsněný. V takovém případě je ale vzduch nabíraný mezi lopatky
rotoru přenášen zpět do zásobníku, kde snižuje sypnou hmotnost materiálu jeho fluidací, ruší
výtok ze zásobníku a způsobuje nižší rychlost
vyprazdňování.
Šnekový podavač, obr. 3.8, je v podstatě šnekový
dopravník umístěný na dně zásobníku. Pokud by
šnek měl stejné stoupání (stejnou vzdálenost mezi
závity), odebíral by materiál jen z protilehlé strany
zásobníku, protože volný prostor mezi závity se
zaplní již u stěny zásobníku a při posunu materiálu
směrem k výpusti se již nezvětšuje a nemůže
pojmout další materiál. Aby mohl vyprazdňovač
27

Obr. 3.9 Šnek se stoupajícím
závitem a kónickou hřídelí
(Zdroj Conveyor Engineering and
Manufacturing)

nasbírat materiál z celého zásobníku, musí mít závity šroubu
zvětšující se vzdálenosti mezi sebou anebo hřídel musí být
kónická, obr. 3.9, což zajistí zvětšování dopravního prostoru po
celé délce šneku.
Hvězdicový podavač, obr. 3.10, je tvořen hvězdicí otáčející se na
rovném dně zásobníku. Sypký materiál je hvězdicí vyhrnován
otvorem ve dně zásobníku do dopravní linky. Změnou otáček je
měněn výkon podavače.
Pásový podavač, obr. 3.11.
Obr. 3.10 Hvězdicový
Otevřené dno zásobníku je
podavač (Zdroj
umístěno na pohybujícím se
www.powderandbulk.com)
pásu tak, že na jedné straně
zcela přiléhá k pásu a na druhém konci je mezi dnem
zásobníku a pásem mezera, která se po délce zásobníku
plynule zvětšuje. Pohybující se pás strhává materiál z celého
profilu zásobníku.
Obr. 3.11 Pásový podavač
(Zdroj Jenike and Johanson)

Vibrační podavač má stejnou konstrukci jako podavač
pásový s tím rozdílem, že místo pohybujícího se pásu
materiál dopravuje vibrující plocha.

3.2 Skladování kapalin
Skladování kapalin je podle jejich povahy a množství zajištěno pro velká množství
v otevřených nádržích, rybnících, ve válcových nádržích a pro malá množství i v přenosných
kontejnerech.
Válcové nádrže mohou být buď stojaté nebo ležaté. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli s nebo
bez vnitřního ochranného nátěru, kyselinovzdorné vyzdívky, pogumování, z litiny,
z polyesterových pryskyřic (skelných laminátů), termoplastů (polypropylen, PVC) aj.
materiálů. Volba materiálu je závislá na korozních vlastnostech skladovaného materiálu
a případně jeho hořlavosti. Jejich součástí jsou obslužné lávky se zábradlím a žebříky
s ochrannou klecí umožňující bezpečný přístup k uzavíracím armaturám, potrubním spojům,
průlezům a čistícím otvorům, pojistným ventilům, přístrojům měření a regulace aj. zařízením.
Skladovací nádrže jsou vždy umístěny na zvýšeném betonovém základu v záchytné vaně
s kyselinovzdornou vyzdívkou, je-li nutná, nebo s penetračním či asfaltovým nátěrem,
případně bývají vyloženy ocelovým
plechem. Záchytná vana brání kontaminaci
půdy, povrchových a podzemních vod
a snižuje ztráty skladovaných kapalin při
netěsnostech nádrží. Objem záchytné vany
musí zachytit s rezervou celý objem
nádrže.
Nebezpečné hořlaviny (např. benzin,
motorová nafta, organická rozpouštědla)
bývají
skladovány
v
podzemních
betonových jímkách, v ležatých ocelových
zásobnících,
nebo
ve stojatých
velkoobjemových nádržích opatřených

Obr. 3.12 Velkoobjemová nádrž s plovoucím
uzávěrem (Zdroj Thomson and van Eck (TvE))
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plovoucími utěsněnými uzávěry, které zmenšují volný prostor nad kapalinou a zamezují
vypařování kapaliny, obr. 3.12.
Prostory skladovacích nádrží hořlavin jsou vybaveny čidly pro automatickou indikaci
zahoření ve spojení s ústřednami a dálkovým ovládáním stabilních požárních zařízení.
Potrubím stabilních požárních zařízení je rozváděn hasící prostředek do míst požáru. K hašení
je používána voda nebo vzducho-mechanická pěna (u látek s hustotou nižších než 1.0 kg.l-1,
nemísitelných s vodou a proto plavajících na hladině vody). Do proudu vody je přidáváno
pěnidlo, které je v ústí trysky mícháno s přisávaným atmosférickým vzduchem. Tím vzniká
po několik desítek minut stabilní pěna bránící přístupu vzdušného kyslíku k ložisku požáru.
Uvedené systémy umožňují informaci obsluh o vzniku požáru, jeho rychlou lokalizaci
a uhašení.
Stabilní protipožární zařízení také umožňují ochlazování stěn nádrží vodou v případě nehody
v jejich blízkosti, absorpci nebezpečných plynů a par, případně vytvoření tzv. vodní clony
bránící šíření požáru. Sklady hořlavin musí být min. 25 m od ostatních objektů.

3.3 Skladování plynů
Technické plyny jsou v průmyslových podmínkách skladovány za nízkého tlaku
v plynojemech
a)
s kapalinovým uzávěrem, obr. 3.13. Jde o dvě zpola
uzavřené ocelové válcové nádoby zasunuté vzájemně v sobě.
Spodní nádoba s větším průměrem je z části naplněna uzavírací
kapalinou, zpravidla vodou, horní nádoba menšího průměru
s víkem uzavírá prostor plynojemu. Skladovaný plyn je uvnitř
horní nádoby, která vlastní hmotností zajišťuje zvýšený tlak
v zařízení. Plyn je ze zásobníku při vypouštění vytlačován vahou
horní nádoby.
b)
s pístem – válcové tělo plynojemu je uzavřeno
pohyblivým pístem utěsněným ke stěnám a opatřeným závažím.
Při otevření výpustního ventilu je plyn vytlačován z plynojemu
vlastní vahou pístu.

Obr. 3.13 Plynojem
s vodním uzávěrem
(Zdroj www.leccos.com)

c)
s pryžovým vakem, obr. 3.14. Pružný pryžový vak je umístěn uvnitř pevné obvodové
konstrukce, např. vejčitého tvaru. Vak svým rozpínáním při plnění zajišťuje mírný přetlak
v plynojemu a propojovacích potrubních rozvodech
plynu. Při vypouštění plynu se mezi stěnu obvodové
konstrukce a pružný vak vhání stlačený vzduch,
který při otevřeném výpustním ventilu plynojemu
stlačuje pryžový vak.

Obr. 3.14 Plynojem s pryžovým
vakem (Zdroj Rudos)

Stlačené plyny ve větším množství, řádově tisíce
Nm3, se skladují v zásobnících o objemu až 100 m3,
menší množství, řádově desítky Nm3, v ocelových
tlakových láhvích, kontejnerech nebo přívěsech
s tlakovými láhvemi. Toto uskladnění je vhodné pro
autogenní sváření, dodávky technických plynů
v průmyslu a službách, skladování kyslíku
v nemocnicích apod.
Zkapalněné
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plyny

se

skladují

v tepelně

izolovaných ocelových nádržích stojatých nebo ležatých s válcovým pláštěm a hluboce
klenutými dny, případně v kulových zásobnících, obr. 3.14. Zásobníky jsou provozovány
za atmosférického tlaku pro plyny s kritickou teplotou vyšší, než je max. teplota okolní
atmosféry, nebo za zvýšeného tlaku. Tzv. atmosférický sklad bývá vybaven zkapalňovací
stanicí, není-li zajištěn plynulý odběr odpařeného plynu. Zkapalněné technické plyny jsou
skladovány výše uvedenými dvěma způsoby v průmyslových podnicích s velkou spotřebou.
Malá množství zkapalněných plynů (desítky
litrů) jsou přepravována a skladována za
atmosférického tlaku v Dewarových nádobách skleněných nádobách s dvojitou stěnou uvnitř
postříbřených a umístěných v plechových
kontejnerech s tepelnou izolací. Převážně jsou
užívány pro dopravu a skladování kapalného
dusíku i kyslíku.
Ztužené plyny, např. oxid uhličitý (suchý led),
jsou skladovány v kontejnerech s tepelnou
izolací.
Obr. 3.14 Kulové sklady kapalného
Skladovací nádrže jsou umístěny vždy na
amoniaku (Foto autor)
zpevněných plochách se záchytnou vanou.
V případě kapalného amoniaku jsou sklady
vybaveny skrápěním vodou pro možnost okamžité absorpce unikajícího čpavku ve vodě
(v 1 objemu vody se zachytí více než 30 objemů plynného čpavku), aby se předešlo riziku
zamoření okolí jedovatými parami.
Sklady zkapalněných plynů jsou propojeny potrubím se stáčecími místy automobilových nebo
železničních cisteren pro možnost naskladnění nebo expedice zkapalněných plynů. Rozvod
technických plynů zkapalněných nebo zplyněných je zajišťován v areálech průmyslových
podniků potrubím umístěným na potrubních mostech.

4. ROZPOJOVÁNÍ
Těžené tuhé nerostné suroviny zpravidla nemají vhodnou zrnitost pro technologickou a ani
dálkovou dopravu nebo pro další zpracování. Základní operací úpravárenských procesů je
rozpojování (rozmělňování) fyzikálně mechanickými procesy s následným tříděním, kdy je
upraveno zastoupení jednotlivých frakcí velikostí částic. Rozpojování zároveň vede ke
zvýšení měrného povrchu materiálu, který je důležitý zejména pro urychlení rozpouštění ve
vodě, roztocích minerálních kyselin, hydroxidů nebo zvýšení rychlosti reakce.
Zrnitost tuhé suroviny není důležitá pouze pro její další technologickou zpracovatelnost. Je
velmi významná i pro omezení ztrát materiálu rozprachem během nakládky, vykládky
a dopravy, kvalitu pracovního prostředí, volbu dopravních, manipulačních, skladovacích
a technologických systémů v celé zpracovatelské lince.
Cílem úpravárenských procesů tuhých nerostných surovin je zlepšení jejich kvalitativních
znaků významných pro zpracovatele. Jedná se hlavně o


absolutní velikost částic,



maximální zastoupení žádané velikostní frakce v surovině,



maximální koncentraci žádané složky v surovině,
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minimální obsah znečišťujících látek nebo látek komplikujících zpracovatelnost
suroviny.

4.1 Princip rozpojování
V drtičích a mlýnech je materiál rozpojován (rozmělňován) v principu těmito způsoby:
nárazem částice na tuhý povrch, vzájemnými nárazy částic, roztíráním, tlakem mezi tuhými
povrchy a mezi částicemi materiálu, střihem a namáhání okolním prostředím (kapalinou).
V praxi jsou zpravidla uvedené způsoby drcení kombinovány. Jejich volba závisí na tvrdosti
(odolávání průniku jiné částice), houževnatosti (odolávání šíření trhlin), abrazivitě (vztah
k tvrdosti), adhezivitě (schopnost slepovat se) a bodu tání (materiály se při rozpojování
zahřívají) rozpojovaného materiálu.
Rozpojování je vždy pochod energeticky velmi náročný. Relativní změnu spotřeby energie se
změnou rozmělnění vystihuje Rittingerův zákon
W1 / W2 = (s1 – 1) / (s2 – 1)
kde W je měrná spotřeba energie pro rozmělňování v kJ.kg-1 nebo kWh.kg-1 rozmělňovaného
materiálu a s je stupeň rozmělnění vyjádřený jako poměr středních charakteristických
průměrů částic D před rozmělňováním a d po rozmělňování:
s = D/d
Z uvedených vztahů je patrné, že spotřeba energie je tím větší, čím je vystupující drcený
materiál jemnější, resp. čím větší je jeho měrný povrch vyjádřený v m2.kg-1. Až 95 % energie
se během suchého rozpojování přemění na teplo, pouze zbývajících 5 % je spotřebováváno na
rozpojení částic materiálu. Energetickou účinnost rozpojování můžeme zvýšit až na asi 30 %
pokud operace probíhá v mokrém stavu.
Příslušné technologie rozmělňování mají vždy vysoké investiční a provozní náklady.
Rozpojování je citlivé na čistotu a množství dávkovaného materiálu. Materiál bývá nejprve
předtříděn a pak dávkován do drtičů nebo mlýnů. Kovové nečistoty musí být odstraněny
magnetickými separátory, aby nedošlo k poškození konstrukčních dílů drtičů a mlýnů.
Podle stupně rozmělnění jsou rozlišovány stroje na


hrubé drcení (předdrcení)

do průměru částic 100 mm



střední a drobné drcení

1 – 10 mm



mletí

0.1 – 1.0 mm



velmi jemné mletí

0.01 – 0.1 mm



koloidní mletí

 0.01 mm

4.2 Zařízení pro rozpojování
Rozeznáváme drtiče a mlýny. Drtiče se vyznačují odstupem
mezi drtícími elementy. U mlýnů mlecí segmenty k sobě
přiléhají a jsou v těsném styku s materiálem.
4.2.1 Drtiče
Čelisťový drtič je často používán pro hrubé drcení suchého
a nelepivého materiálu. Často je použit jako první stupeň pro
předdrcení těžených minerálů. Během drcení v čelisťovém
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Obr. 4.1 Čelisťový drtič
(Zdroj Shanghai Shibang
Machinery)

drtiči vznikají v materiálu také praskliny, které vždy nevedou k jeho rozpojení, ale uplatní se
až v dalším stupni drcení, kde se tím uspoří část energie.
Drcený materiál je rozmělňován tlakem přenášeným na
materiál dvěma pracovními deskami - čelistmi. Jedna čelist je
pevná, druhá pohyblivá, obr. 4.1. Pohyblivá čelist je periodicky
přitlačována k pevné čelisti pomocí mechanismu tvořeného
excentrem se setrvačníkem na společném hřídeli hnaném
elektromotorem s převodem klínovými řemeny, ojnicí
a rozpěrnými deskami. Setrvačník akumuluje kinetickou
energii v nepracovní periodě a zajišťuje rovnoměrný chod
stroje během pracovní periody, kdy část své kinetické energie
předává pohyblivé pracovní desce. Pracovní plochy čelistí jsou
vyrobeny z tvrdé legované oceli a mohou být hladké nebo
rýhované. Výhodou čelisťových drtičů je jednoduchá obsluha,
malé rozměry a velký výkon (až 2 000 t.hod-1), nevýhodou jsou
silné otřesy, hlučnost, částečně přetržitý provoz drtiče a riziko
ucpávání při nerovnoměrném dávkování. Měrná spotřeba
energie se pohybuje mezi 2 - 4 kWh.t-1 drceného materiálu.

Obr. 4.2 Tupoúhlý
kuželový drtič
(Zdroj Aggregate Design
Corp.)

Maximální velikost částic rozdrceného materiálu je u dolnoosého čelisťového drtiče určena
šířkou dolní štěrbiny - vzdáleností mezi pevnou čelistí a dolním kloubem pohyblivé čelisti
drtiče. Velikosti částic se zmenší asi na 20 % původní velikosti.
Kuželový drtič - rozmělňuje nelepivý a středně tvrdý
materiál tlakem a roztíráním mezi excentricky
umístěným válcovým nebo kuželovým rotorem
v rýhované kónické pracovní komoře, obr. 4.2. Kužel
kromě otáčení kolem osy vykonává ještě planetový
pohyb, tj. odvaluje se po stěně komory. Rozeznáváme
ostroúhlý a tupoúhlý kuželový drtič podle úhlu pracovní
komory. Ostroúhlý drtič poskytuje hrubší částice než
tupoúhlý drtič. Spotřeba energie na drcení je asi
poloviční než u čelisťového drtiče. Výkony kuželových
drtičů se pohybují řádově ve stovkách tun rozdrceného
materiálu za hodinu.

Obr. 4.3 Odrazový drtič
(Zdroj Liming Heavy Industry
(Beijing)

Odrazový drtič, obr. 4.3, je určen pro rozpojování
středně tvrdých a tvrdých materiálů. Drcení materiálu
probíhá úderem rotoru, nárazem do desek a vzájemnými
nárazy částic. Materiál vstupující do drtiče je rotorem
odmrštěn na odrazové desky, od kterých se odráží zpět
na rotor. Velikost částic je určena vzdáleností mezi
rotorem a deskami. Na výstupu drtiče může být síto,
které propustí jen částice o požadovaném rozměru.
Kladivový drtič, obr. 4.4, rozpojuje materiál nárazem
rychle rotujících kladiv na volně padající materiál,
Obr. 4.4 Kladivový drtič
nárazy materiálu vrženého kladivy na stěny pracovní
BJD Crushers
komory nebo na vrstvu materiálu. Mlecí kladiva jsou na
rotoru zavěšena volně na čepech - kloubech a jsou
vyměnitelná. Stěny mlecí komory jsou zpravidla vyloženy vyměnitelnými deskami z legované
oceli. Velikost částic rozdrceného materiálu je určena šířkou štěrbin roštů nebo velikostí ok
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sít, které jsou ve spodní části mlecí komory a zajišťují hrubé předtřídění drceného nebo
mletého materiálu. Rozmělňované částice zůstávají v pracovní komoře tak dlouho, dokud
neprojdou výsypným roštem.
Válcový drtič je určen pro drcení středně tvrdých až
křehkých materiálů, které mohou být citlivé na teplo, jelikož
doba průchodu materiálu zařízením je velmi krátká. Shora
vstupující materiál se drtí střihem (roztíráním) a tlakem
mezi dvěma protiběžnými válci, obr. 4.5. Otáčky válců jsou
rozdílné, aby vznikla střihová síla. Velikost rozdrceného
materiálu je určena šíří štěrbiny mezi pracovními válci,
průměrem a povrchem válců, který může být hladký nebo
rýhovaný. Válce jsou uloženy na hřídelích přitlačovaných
k sobě pružinami, které umožňují krátkodobé odtlačení
válců v případech, kdy se do mletého materiálu dostanou
velmi tvrdé cizorodé nečistoty, které by mohly poškodit
plochy válců nebo jiné díly drtiče. Výkony válcových drtičů
a mlýnů se pohybují v desítkách až stovkách tun za hodinu
podle tvrdosti mletého materiálu.

Obr. 4.5 Válcový drtič
(Zdroj Shanghai Shibang
Crusher and Grinder Company)

4.2.2 Mlýny
Materiál je rozpojován střihem (roztíráním) a údery. Mletí je
realizováno jako suché, tj. v proudu vzduchu, nebo mokré ve
vodním prostředí. Tekutiny zajišťují snížení prašnosti, třídění
rozmělňovaného materiálu a přenos střihových sil.
Kulový mlýn. Základním konstrukčním dílem je mírně
skloněná rotující válcová nebo kuželová komora (kuželový
mlýn) částečně naplněná koulemi s průměrem do asi 10 cm
(např. ocelovými nebo porcelánovými), obr. 4.6, 4.7. Koule
o větším průměru poskytují větší částice než koule o menším
průměru. Průměr vlastní mlecí komory bývá dle výkonu
mlýnu cca 0.5 – 5 m, otáčky 4 až 20 za minutu. Stěny jsou
vyloženy vyměnitelnými pancéřovými deskami, které chrání
stěny bubnu před mechanickým poškozením. Kulový mlýn
může být jak jednokomorový, tak i vícekomorový, jehož
komory jsou odděleny sítem a obsahují vždy menší koule,
než předchozí komora. Kulový mlýn může pracovat buď
v suchém režimu (suché mletí), nebo v mokrém režimu
(mokré mletí) jak šaržovitě, tak i kontinuálně, kdy materiál je
do mlýna vnášen a vynášen dutou osou.

Obr. 4.6 Řez kulovým
mlýnem
(Zdroj Malaysia Crushers)

Otáčky mlecí komory jsou voleny tak, aby koule byly
Obr. 4.7 Kuželový mlýn
vynášeny odstředivou silou nad mletý materiál cca do 90 %
(Zdroj Ciros Co)
vertikálního průměru bubnu. Tehdy je dráha pádu koulí
nejdelší a jejich dopadová energie je největší. Přestoupí-li obvodová rychlost bubnu při tzv.
kritických otáčkách určitou hodnotu, odstředivá síla brání pádu koulí a mletí téměř ustane.
Pokud jsou místo koulí použity jako mlecí tělesa tyče, jde o tyčový mlýn, jehož funkce je
stejná jako u kulového mlýnu s tím rozdílem, že tyče se jen převalují a otáčejí, ale nejsou
vynášeny do úvratě bubnu.
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Kolíkový mlýn (desintegrátor), obr. 4.8, rozpojuje
částice křehkého a neabrazivního materiálu nárazy na
kolíky, mezi sebou a střihovými silami. Mlecím
orgánem jsou rotor a víko opatřené kolíky nebo dva
protiběžné rotory opatřené pevně uchycenými
ocelovými kolíky, obr. 4.8. Materiál buď propadává
prostorem mlecí komory s rotorem, nebo je přiváděn
do středu komory a je rozmělňován údery pevných
nebo pohyblivých kolíků. Velikost částic závisí na
rychlosti otáček rotoru; při pomalých otáčkách je
velikost částic kolem 0.1 mm, při rychlých otáčkách
kolem 6 000 ot.min-1 až 1 μm.
Kolový mlýn, obr. 4.9, kolový mlýn je určen pro
velmi jemné mletí. Rozpojuje materiál tlakem
a roztíráním mezi koly a mísou s materiálem. Pokud se
otáčejí kola, mísa je pevná. Může se však otáčet mísa
a potom jsou pevná kola. Kola, buď 2 nebo 4, jsou
uspořádána tak, aby pokryla celou plochu mísy, tzn. kola
jsou vnější a vnitřní. Kola se otáčejí rychlostí 15 až
20 ot.min-1. Kolovým mlýnem lze realizovat mokré
i suché mletí. Při suchém mletí je mlýn uzavřený
a rozemletý materiál je z mlecí komory vynášen
proudem vzduchu, čímž je zároveň tříděn. Použije-li se
horký vzduch, je mletý materiál zároveň sušen.

Obr. 4.8 Kolíkový mlýn

Lopatkový mlýn. Lopatkový mlýn je kruhová komora na
obvodu opatřená sítem. V komoře se otáčí rotor s lopatkami
rychlostí až 2 000 ot.min-1. Měkký, suchý a volně tekoucí
materiál vstupuje do komory středem. Částice jsou odstředivou
silou odhozeny k obvodu (na síto), dále naráží mezi sebou
a jsou vystaveny úderům lopatek. Pokud částice nejsou
dostatečně malé a neprojdou sítem, jsou rozpojovány
střihovými silami mezi lopatkami a sítem. Výsledná velikost
částic se pohybuje kolem 75 μm. Funkce tohoto mlýnu je
podobná kladivovému drtiči.

(Zdroj Crusherpedia)

Obr. 4.9 Kolový mlýn
(Zdroj Indiamart)

Obr. 4.10 Horizontální
tryskový mlýn
(Zdroj Nanomizer Inc.)

Tryskový mlýn. V tryskovém mlýnu je částicím materiálu udělována nadzvuková rychlost
proudem stlačeného vzduchu. Materiál je rozpojován jak vzájemnými nárazy částic, tak
i nárazy na stěnu mlecí komory. Tvrdé materiály je možné rozemlít na velikost pod 1μm
a výsledná distribuce velikostí je velmi úzká. Tryskové mlýny jsou
energeticky poměrně nenáročné; spotřeba energie je přibližně jedna
čtvrtina spotřeby jiných typů mlýnů. Podle konstrukce rozeznáváme
tryskový mlýn horizontální a vertikální.
Horizontální tryskový mlýn se skládá z ploché horizontální kruhové
mlecí komory opatřené po obvodu soustavou trysek umístěných
v tangenciálním směru, obr. 4.10. Do komory se vhání stlačený
vzduch nebo jiný plyn (pára), který strhává materiál a uděluje mu
Obr. 4.11
vysokou kinetickou energii. Částice na sebe narážejí a tím se
Micronizer
rozmělňují, obr. 4.11. Rozemleté částice jsou unášeny proudem
(Zdroj Sturtevant)
vzduchu k výstupu z mlýnu ve středu komory, zatímco větší částice
setrvávají vlivem odstředivé síly na obvodu mlecí komory, dokud se také nerozmělní.
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Vertikální tryskový mlýn, obr. 4.12 má vzduchové trysky
umístěny ve spodní části. Částice se rozmělňují nárazy mezi
sebou. Jemné částice jsou strhovány odcházejícím vzduchem
v horní části stroje. Velké částice jsou vlivem odstředivé síly
unášeny zpět do mlecí zóny ve spodní části stroje, kam je
dávkován materiál na mletí.
Koloidní mlýn. obr. 4.12.
Hlavní částí přístroje je
kuželovitý stator, ve kterém se
otáčí rotor umístěný na svislé
Obr. 4.12 Vertikální
hřídeli. Štěrbina mezi oběma
tryskový mlýn
částmi
je
velmi
malá
(Zdroj Fluid Energy)
a seřizuje se mikrometrickým
šroubem. Rotor se otáčí
rychlostí až 20 000 ot.min-1. Materiál je protlačován
štěrbinou a odchází výpustným otvorem. Materiál se
rozdrobuje především třením, v menší míře nárazy.
Mletím za sucha se připraví velmi jemný prášek, mletím
za mokra vzniká koloidní suspenze.

Obr. 4.13 Koloidní mlýn
(Zdroj www.lat.zshk.cz)

5. GRANULACE
Velikost částic práškových materiálů je třeba často upravit tak, aby se omezil rozprach a tím
byla snížena ztráta materiálu a omezeno znečištění prostředí, zlepšily se tokové, manipulační
a transportní vlastnosti materiálu, zvýšila se sypná hmotnost materiálu (hmotnost jednotky
objemu volně sypaného materiálu) a tím jeho měrný objem (významné při dopravě, protože
materiál s vyšší sypnou hmotností zaujímá menší objem) a v případě, že jde o heterogenní
směs, aby se docílilo její homogenity, tj. stejnoměrného prostorového rozložení tuhých
složek.
Pokud je práškovitý materiál omezeně rozpustný, nebo zcela nerozpustný ve vodě, lze tohoto
cíle dosáhnout granulací. Granulace je založena na tom, že se mezi částicemi tuhého
materiálu vytvoří více-méně pevné vazby. Vazby mezi částicemi mohou vzniknout


kapalnými můstky, které se vytvoří mezi částicemi viskózním kapalným pojivem;
kdy částice jsou poutány kapilárními silami,



krystalovými můstky, které se vytvoří mezi částicemi při odpaření rozpouštědla
z roztoku obsahujícího rozpuštěnou tuhou fázi,



sintrováním, tj. částečným natavením tuhého materiálu a vznikem pevných můstků
v místech kontaktu částic,



mezimolekulárními silami (van der Walsovými silami), což jsou slabé
elektrostatické síly krátkého dosahu působící mezi malými částicemi, které jsou
v těsném kontaktu,



v „matrici“, kdy částice jsou nejprve obaleny taveninou smáčející jejich povrch,
která posléze ztuhne,



mechanicky spojením (zaháčkováním) částic s nepravidelným tvarem.
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Podle způsobu provedení rozeznáváme granulaci vlhkou, probíhající v přítomnosti kapaliny,
nebo kapalného pojiva a granulaci suchou, kde eventuelně přítomné pojivo je většinou
v tuhém stavu.
Při vlhké granulaci částice vznikají aglomerací
růstem nebo aglomerací rozstřikováním. Při
aglomeraci růstem se částice působením
mechanických sil dostávají do kontaktu
v přítomnosti kapalného pojiva (roztoku)
a vznikají kapalné můstky, krystalové můstky
nebo matrice. Při aglomeraci rozstřikováním se
ze suspenze rozprášené atomizérem (nebo
tryskou) odpaří rozpouštědlo za vzniku
krystalových můstků mezi vzniklými částicemi,
nebo tavenina dispergovaná do kapek ztuhne
(tzv. prilování). Při suché granulaci jsou tuhé
částice působením tlaku uvedeny do těsného
kontaktu, případně v přítomnosti pojiva, kde se
uplatní van der Waalsovy síly, nebo jsou
uvedeny do těsného kontaktu, zahřáty nad bod
měknutí a následně zchlazeny (sintrování).
Mechanizmus aglomerace růstem
nerozpustných
částic
za
přítomnosti pojiva je znázorněn
na obr. 5.1. Zvlhčené částice
materiálu se kvůli působení
mechanických sil k sobě přiblíží
a vzniknou mezi nimi kapalné
můstky. Menší aglomeráty se při
vzájemném styku spojují do
větších celků. Současně s tímto
dějem ale probíhá i desintegrace
aglomerátů otěrem při dotyku
mezi sebou nebo se stěnami
granulačního zařízení.

Rozstřikování

Zvlhčení a aglomerace

Konsolidace a spojování

Otěr a rozbíjení

Obr. 5.1 Mechanismus aglomerace
růstem
(Zdroj National Central Univ., Taiwan)

Růst

Odpar rozpouštědla Výsledná
Tuhnutí
částice

Zárodky

Kapky

Tvorba vrstev „Cibulová
struktura“

Obr. 5.2 Mechanizmus aglomerace rozstřikováním
suspenze nebo roztoku (Zdroj Glatt GmbH in Binzen)

Obr. 5.2 ilustruje vznik granulí nabalováním materiálu ve formě suspenze nebo roztoku na
tuhé částice ve vznosu (ve fluidním stavu). Na povrch částic je přiváděna suspenze, roztok
nebo tavenina materiálu, která utvoří na povrchu kapalnou vrstvu. Rozpouštědlo se odpaří
(tavenina ztuhne) a na částici vznikne další vrstva tuhého materiálu. Výsledná částice má
vrstevnatou strukturu podobnou cibuli.
Tento je proces je většinou kontinuální.
Rozstřik
Zvlhčení
Ztuhnutí
Aglomerát
Pokud je na částice ve fluidním loži
rozstřikován roztok pojiva, utvoří se
nejprve kapalné můstky mezi částicemi
materiálu, obr. 5.3. Jakmile je dosaženo
požadované velikosti aglomerátů, rozstřik
je zastaven a zadržená kapalina odpařena.
Tím vzniknou tuhé můstky a vzniklá
struktura aglomerátu je zachována.
V aglomerátu
je
možno
dutiny

Kapalné
můstky

Krystalové
můstky

Obr. 5.3 Vznik granulí rozstřikem pojiva
(Zdroj Glatt GmbH in Binzen)
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a množství nastřikované kapaliny ovlivňovat vnitřní porózitu aglomerátu. Takto připravené
aglomeráty mají obvykle velikost mezi 0.2 až 2.5 mm.
Částice granulovaného materiálu se při vlhké granulaci dostávají do kontaktu mícháním nebo
převalováním.
Vlhká granulace mícháním se realizuje v pomaloběžných,
nebo rychloběžných mísičích, obr. 5.4. V pomaloběžných
mísičích se materiál promíchává s roztokem pojiva.
Míchadlo podobné rámovému míchadlu, viz kap. 7,
nevyvozuje příliš velké střižné síly. Vzniká granulát
s poměrně
širokou
distribucí
velikostí
částic.
V rychloběžných mísičích se užívá nožové míchadlo se
zvednutými okraji. Tím jsou vyvozovány velké střižné síly
a v jejich důsledku je distribuce velikosti částic poměrně
úzká.
Vlhká granulace převalováním probíhá na granulačních
talířích nebo v granulačních bubnech.

Obr. 5.4 Mísič
s rychloběžným míchadlem
(Zdroj www.wikipedia.org)

Granulační talíř, obr. 5.5, se zvednutými
okraji má průměr až 10 m a je nakloněn
vzhledem ke svislé ose o 45 – 55 °.
Rychlost rotace talíře je taková, aby se
největší
částice
vzhledem
k talíři
nepohybovaly. Na talíř je kontinuálně
uváděn materiál při současném nástřiku
granulační kapaliny. Materiál se odvaluje
po rotujícím talíři a postupně vytváří
aglomeráty. Větší aglomeráty stoupají na
Obr. 5.5 Granulační talíř a trajektorie granulí
povrch materiálu odvalujícím se na talíři
(Zdroj Weiku; Boiling Point No. 01 - Special Edition
a největší částice se shromažďují na jeho
1989)
spodním okraji, přes který přepadávají.
Velikost granulátu dosahuje až 20 mm. Zařízení má velkou kapacitu až 100 t/hod.
Granulační buben, obr. 5.6, je buben s celistvými stěnami,
který může, ale nemusí, být vybaven vnitřními vestavbami
(zádržné prstence po vnitřní straně bubnu). Délka bubnu je
dvoj- až pětinásobek jeho průměru. Buben je skloněn o cca
10 ° vzhledem k vodorovné ose. Buben rotuje menší
rychlostí, než je rychlost, při které by se největší částice
vzhledem k bubnu nepohybovaly. Buben je naplněn
materiálem do cca 20 % svého objemu. Granulační kapalina
je buď přimíšena do materiálu před jeho vstupem do bubnu,
nebo je v bubnu rozstřikována na materiál. Střední doba
zdržení materiálu v granulačním bubnu je asi 5 min.
Vznikající granulát má širokou distribuci velikostí částic.
Malé granule mohou být oddělovány z produktu
a recyklovány zpět do granulace.

Obr. 5.6 Granulační buben
(Zdroj Powder Technol.
123(2002)166)

Vlhká granulace rozstřikováním se realizuje ve fluidním granulátoru, obr. 5.7.
Perforovaným roštěm prochází horký vzduch, který udržuje granulovaný materiál ve fluidním
stavu. Na fluidní lože materiálu je jednou nebo dvěma tryskami rozstřikována suspenze
granulovaného materiálu, nebo granulační kapalina (1 l kapaliny je rozptýlen do několika
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milionů kapek). Odcházející vzduch odnáší jemné částečky, které jsou zachycovány ve filtru
a vraceny zpět do granulátoru. Velké granule klesají do spodu fluidního lože odkud jsou
odebírány a následně tříděny. Vytříděné menší částice, tj.
podsítný podíl, je vracen zpět do granulátoru Zařízení může
pracovat jak šaržovitě, tak i kontinuálně. Výsledné granule
mají vrstevnatou strukturu.
Suchá granulace se provádí vytlačováním, tabletováním,
peletizací a prilováním. Pokud granulovaný materiál
podléhá plastické deformaci (tvar částice změněný tlakem se
po uvolnění tlaku nevrátí do původní podoby), není třeba
přidávat žádná pojiva. Částice se stlačením dostanou do
těsného kontaktu a začnou působit slabé van der Waalsovy
síly (síly typu dipól – dipól, stálý dipól – indukovaný dipól,
disperzní síly) krátkého dosahu, které udrží materiál
pohromadě. V případě, že tyto síly jsou příliš slabé, nebo
pokud materiál podléhá elastické deformaci (tlakem
změněný tvar částice se po uvolnění tlaku vrací do
původního stavu), je třeba přidávat pojiva v suchém stavu
nebo granulační kapalinu.

Obr. 5.7 Vlhká granulace
rozstřikováním
(Zdroj VEGA Grieshaber KG)

Vytlačování (extrudace), obr. 5.8, je založeno na
stejném principu jako strojek na mletí masa. K materiálu
se přidá granulační kapalina, směs se dokonale promíchá
a šnekem se protlačuje přes síto. Výsledné tyčinky
procházející sítem jsou sekány na předem stanovenou
velikost.
Tabletování, obr. 5.9, se realizuje tabletovacím lisem.
Do otvorů kruhové raznice se vnese tabletovaný materiál.
Pod i nad raznicí je systém pohyblivých pístů. Při
vnášení materiálu spodní písty tvoří dno otvorů. Poté
horní písty slisují velkým tlakem materiál v otvorech za
vzniku tablet. Horní písty uvolní otvory a spodní písty
vytlačí tablety na horní plochu raznice. Raznice je
kruhová a celý proces se neustále opakuje.

Obr. 5.8 Vytlačování
(Zdroj Nanjing SUNUP
granulationequipment)

Peletizace se realizuje lisováním materiálu profilovanými, obr. 5.10 a, nebo hladkými válci,
obr. 5.10 b. Materiál je mezi válce vtlačován šnekovým podavačem umístěným v násypce. Na

a
b
Obr. 5.10 Lisování materiálu na (a)
profilovaných a (b) hladkých válcích

Obr. 5.9 Schéma funkce tabletovacího lisu

(Zdroj Hokosawa Bepex)

(Zdroj www.wikipedia.cz)
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profilovaných válcích vzniká tvar pelet podle způsobu profilování. Pokud jsou válce hladké,
vzniká plochý list materiálu, který je nutno rozsekat na částice o požadované velikosti, které
jsou potom vytříděny.

6. TŘÍDĚNÍ
Naprostá většina tuhých přírodních surovin je získávána přímo z přírodního prostředí těžbou
a po těžbě drcením, mletím a případné další úpravě, je k dispozici jen ve formě
polydisperzních směsí. Zastoupení částic různé velikosti ve výchozích surovinách je ale pro
řadu zpracovatelských technologií nevhodné. Rovněž řada produktů je požadována s co
nejužším rozmezím částic určité velikosti pro zlepšení manipulace i zpracovatelnosti,
rozlišení jejich kvality, zlepšení dávkování a snížení prašnosti Proto je polydisperzní materiál
rozdělován tříděním na frakce s přibližně stejnou velikostí zrn.

6.1. Ruční třídění
Je vhodné a ekonomické pouze pro roztřídění relativně malých množství materiálu, zpravidla
drahého nebo jinými metodami netříditelného. Nutnou podmínkou vysoké účinnost tohoto
způsobu třídění je existence opticky dobře rozeznatelných znaků tříděného materiálu (barva,
velikost a tvar krystalů, lesk aj.). Uplatňuje se rovněž tam, kde se dále uvedené fyzikální
principy třídění nemohou uplatnit buď vůbec, např. pro riziko poškození tříděného materiálu,
nebo mají malou účinnost, např. třídění ovoce a zeleniny, dotřiďování chmelových hlávek aj.
Ruční třídění je také uplatňováno po svozu druhotných surovin ze separovaného sběru odpadů
nebo za třídícími linkami odpadových materiálů k oddělení např. kovů, plastů apod.

6.2 Mechanické třídění
Mechanickým tříděním je získáván propad, tj. částice žádané maximální velikosti prošlé sítem
a nadsítný podíl, tj. částice větší, které sítem neprošly. Materiál je tříděn na roštech nebo
sítech s přesně definovanou velikostí otvorů. Rošty i síťoviny jsou vůči vodorovné rovině
skloněny, aby se tříděný materiál lépe pohyboval po třídící ploše.
6.2.1 Mechanické třídění hrubé
Nepohyblivé nebo vibrující rošty, obr. 6.1. Tento způsob
třídění je používán jen pro hrubé předtřídění materiálu
před jeho dalším zpracováním. Roštové třídiče se
používají pro oddělování velkých kusů ze zrnité směsi.
Časté je jejich požití v úpravnických linkách lomů nebo
zpracovatelských linkách např. výroben granulovaných
průmyslových hnojiv. Úhel sklonu roštů bývá v rozmezí
20 – 60 o. Výkon je při malém úhlu sklonu nízký, při
zvýšeném sklonu výkon roste, ale klesá účinnost třídění.
Obr. 6.1 Třídící vibrující rošt
Nepohyblivé rošty jsou vyráběny z ocelových prutů nebo
(Zdroj Techkon s.r.o.)
pásů na jednom, nebo obou, koncích vzájemně spojených
(svařených). Tříděný materiál se přes skloněné
nepohyblivé rošty volně sype. Jejich sklon bývá větší, než je sklon roštů pohyblivých. Mezera
mezi roštnicemi je volena dle požadované maximální velikosti částic v propadu, tj. materiálu
procházejícím roštem. U pohyblivých roštů jsou vyvozovány vibrace elektromotorem
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s excentricky umístěným setrvačníkem nebo elektromagnety s řízenou frekvencí a intenzitou
vibrací.
Bubnové sítové třídiče, obr. 6.2, bývají používány
méně často pro omezený výkon a účinnost třídění,
někdy bývají součástí tzv. prvního stupně třídění
(předtřídění) materiálu.
Rotující buben třídiče je skloněn pod úhlem 5 – 10 o
a je umístěn na kladkách. Vlastní třídící buben je kryt
síťovinou nebo se jedná o válec vyrobený
z ocelového perforovaného plechu. Z vnější strany je
držen nosnou konstrukcí s věnci, na nichž se
odvaluje. Buben je opatřen menšími otvory na straně
Obr. 6.2 Bubnový třídič
vstupu materiálu a většími otvory směrem ke
(Zdroj Hoffman Group)
spodnímu výstupu. Jednotlivé roztříděné frakce jsou
sváděny násypkami umístěnými pod třídícím bubnem
do zásobníků nebo jsou dopravovány přímo k dalšímu zpracování. Zaklíněné částice
tříděného materiálu jsou ze sítoviny odstraňovány mechanicky, např. kartáčovými, pryžovými
nebo kovovými stěrači.
Kotoučový třídič, obr. 6.3, je tvořen soustavou
rovnoběžných kotoučů umístěných ve skluzu, které se
otáčejí na společném hřídeli. Drobné částečky propadnou
mezerou mezi kotouči, zatímco hrubé částice jsou
posouvány rovnoměrným otáčením kotoučů.
6.2.2 Mechanické třídění jemné
Jemné třídění je realizováno na sítech, která jsou buď
plochá, nebo válcová. Dokonalost třídění závisí na tvaru
částic. Pokud jsou částice kulové, může být
Obr. 6.3 Kotoučový třídič
polydisperzní systém roztříděn přesně, tj. na velikostní
(Zdroj Techno.vz.cz)
frakce, které neobsahují částice o jiné velikosti. Čím více
se tvar odchyluje od kulového, tím méně přesné je roztřídění do velikostních frakcí. Pokud
mají částice tvar hranolu, potom se do podsítné frakce dostanou i větší částice, které se na sítě
vlivem vibrací postavily na základnu. Nejhůře se třídí
částice ve tvaru lístků.
Ploché sítové třídiče. Tyto typy třídičů jsou v průmyslové
praxi nejčastější. Jejich výhodou je vysoký výkon,
provozní spolehlivost, vysoká účinnost třídění a nízká
měrná spotřeba energie na tunu vytříděného materiálu.
Účinnou součástí těchto třídičů jsou plochá síta vyrobená
z pletené sítoviny vyrobené z kovových drátů případně
syntetických vláken (polyamid, polyester aj.). Pletené
sítoviny mají většinou čtvercová oka (sklon sítoviny
v třídiči s obdélníkovými síty je kolem 15 o), méně často
jsou používány sítoviny s obdélníkovými oky (pro sklon
sít kolem 45 o). Sítovina je napnuta v kovovém rámu
umístěném ve skříni třídiče. Ve skříni třídiče je umístěn
jeden, dva, nebo více rámů se síty nad sebou, síta
s největšími oky jsou nahoře. Podle toho jsou rozeznávány
jedno, dvou nebo vícesítové třídiče. Vibrace rámu se síty
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Obr. 6.4 Vibrační třídič
s kruhovými síty
(Zdroj HZ Produkt, Global
Wholesale Center)

jsou vyvozovány mechanicky nebo elektromagneticky.

Obr. 6.5 Schéma vibračního
třídiče s obdélníkovými síty

Běžné jsou mechanické třídiče s kruhovými nebo
obdélníkovými síty, obr. 6.4, 6.5. Kruhová síta jsou
uložena vodorovně, zatímco obdélníková síta jsou
nakloněna tak, aby materiál postupoval po celé ploše
síta. Vibrace síta musí být třírozměrné, aby se tříděný
materiál rozprostřel po celé ploše síta. Samočisticího
efektu je u sítových třídičů dosaženo umístěním
podloženého síta s většími oky a pryžovými kuličkami
pod třídící síto - nepravidelný pohyb kuliček vyráží
zaklíněné částice z ok třídící sítoviny.

Rotační válcový třídič je konstrukcí i funkcí obdobou
bubnového třídiče, obr. 6.2, s tím rozdílem, že stěna
rotujícího válce je
z hustého síta. Třídící válec je mírně skloněn.
Nevýhodou tohoto třídiče je malá kapacita, která je dána
tím, že jen asi 20 % celkové plochy síta je ve styku
s materiálem a je tak využita ke třídění.
(Zdroj Novamining)

Odstředivý válcový třídič, obr. 6.6, rozděluje
polydisperzní směs na dvě frakce. Sestává
z nepohyblivého válcového síta a lopatkového rotoru.
Uvnitř síta rotují lopatky, které se nedotýkají jeho
vnitřního povrchu. Lopatky udělují materiálu kinetickou
energii, odhazují jej na síto a v důsledku odstředivé síly
podsítný podíl prochází otvory síta. Nadsítný podíl
postupuje po sítu k výstupu.

Obr. 6.6 Odstředivý třidič
(Zdroj Kason)

6.3 Pneumatické třídění
Principem pneumatického třídění je unášení rozemletého materiálu z třídící komory proudem
vzduchu. V závislosti na rychlosti proudění vzduchu, hustotě tříděného materiálu, hmotnosti,
velikosti i tvaru částic materiálu se mění dolet unášených částic v oddělovací komoře.
Výhodou pneumatického třídění je vysoký výkon, relativně nízká měrná spotřeba energie,
nevýhodou menší ostrost třídění. Nezbytnou součástí
pneumatického třídění jsou systémy odprašování transportního
vzduchu.
Pneumatické třídění je běžnou součástí moderních mlecích
okruhů. Mlecí komora je fakticky zároveň komorou třídící.
Jemnější částice mletého materiálu žádané velikosti jsou proudem
vzduchu vynášeny z prostoru mlecí komory a těžší částice, dosud
ještě dostatečně nerozmělněné, v něm zůstávají. V zásadě jsou
používány dva základní typy pneumatických třídičů: vzduchové
průtočné a vzduchové odstředivé třídiče.
Vzduchové průtočné třídiče využívají gravitační síly pro
odloučení těžších částic z proudu vzduchu v komoře třídiče,
podobně jako sedimentační nádrže, obr. 6.11. Komora má jednu
nebo více výsypek utříděného materiálu a výstup vzduchu, který
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Obr. 6.7 Gravitační
třídič (Zdroj Metso
Mining & Construction)

odnáší nejjemnější materiál. Absolutní rychlostí proudění vzduchu je řízena velikost
sedimentujících nebo naopak unášených částic tříděného materiálu.
Jiný typ gravitačního třídiče je na obr. 6.7. Materiál je kontinuálně sypán tak, aby vytvářel
tenkou celistvou vrstvu. Touto vrstvou prochází proud vzduchu o určité rychlosti, který
strhuje menší částice a unáší je přes žaluziovou clonu. Větší částice, které proud vzduchu
nestrhne, zůstávají v padající vrstvě a tvoří nadsítný podíl.
Kaskádový třídič, obr. 6.8, je tvořen soustavou zalomených
plochých kanálů, do kterých materiál vstupuje v horní části zařízení.
Proti padajícímu materiálu proudí vzduch. Na každém zlomu, kde
materiál prochází volným profilem proudu vzduchu, probíhá třídění.
Jemnější částice jsou vzduchem unášeny do vyššího kanálu,
zatímco větší a těžší částice padají do nižšího kanálu. Hrubá frakce
odchází spodem zařízení, zatímco jemná frakce je unášena
vzduchem z výstupu.

Obr. 6.8 Kaskádový
třídič (Zdroj Appl
Sci.and Manufact.
40(2009)490)

Cyklóny jsou vzduchové odstředivé třídiče. Tento typ třídičů
využívá odstředivé síly vyvozené kruhovým pohybem transportního
vzduchu v komoře třídiče. Nejtěžší částice se v důsledku
sedimentace v odstředivém poli shromažďují u stěn komory třídiče,
odkud jsou odváděny samostatným výsypem. Nejjemnější částice,
které se nestihnou v prostoru komory třídiče odloučit, jsou proudem
vzduchu odnášeny do mechanických odlučovačů jemného podílu.
Princip funkce je stejný, jako funkce cyklónových odlučovačů
prachu (kap. 8.2.1).

Rotorové třídiče, obr. 6.9, fungují na základě kombinace gravitačního
a odstředivého třídiče. Materiál vstupuje do třídící komory na otáčející
se disk, který jej rovnoměrně rozprostře do prostoru komory. Proti
materiálu, který gravitací padá komorou, je vháněn proud vzduchu.
Těžší částice pokračují v pádu a opouštějí třídič. Menší částice jsou
unášeny vzhůru, kde je umístěn otáčející se lopatkový rotor. Ten
uděluje částicím odstředivou sílu. Pokud jsou částice dostatečně malé,
jsou strženy vzduchem, projdou štěrbinami rotoru do vnitřní komory
třídiče a tvoří jemnou frakci. Větší částice jsou odhozeny na stěnu
třídící komory, po které sklouzávají do nadsítného podílu. Velikost
částic, které projdou rotorem, závisí na jeho otáčkách. Řez rotorovým
třídičem je na obr. 6.10.

Obr. 6.9. Princip
rotorového
třídiče (Zdroj
Sturtevant)

6.4 Hydraulické třídění
Hydraulické třídění je založeno na podobných principech
jako třídění pneumatické. Polydisperzní směs tuhého
rozemletého materiálu je rozmíchána ve vodě a vzniklá
suspenze je rozdělena na základě rozdílné sedimentační
rychlosti částic. Sedimentační rychlost je závislá hlavně na
měrné hmotnosti částic tříděného materiálu, tvaru
a geometrických rozměrech sedimentujících částic a viskozitě
suspenze.
Hydraulické třídění je vhodné pro třídění velkých množství
materiálu. Výhodou hydraulického třídění jsou vysoký výkon
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Obr. 6.10. Rotorový třídič
(Zdroj British Rema Processing
Ltd.)

a účinnost, nízká měrná spotřeba energie (tím i nízké měrné náklady) a odstranění
nežádoucích jemnějších příměsí a nečistot z povrchu jednotlivých částic. Voda je zpravidla
v hydraulických třídících linkách recirkulována, aby se snížila její celková spotřeba a snížily
se emise znečišťujících látek do povrchových vod.
Sedimentační nádrže, obr. 6.11. Linka
sestává z několika spojených nádrží ve
tvaru jehlanu, které se mohou postupně
zvětšovat. Suspenze plynule protéká linku.
V každé následující nádrži se průtočná
rychlost kapaliny sníží, a proto v ní
sedimentují menší částice než v nádrži
hrubé
střední
jemné
předchozí. Nejhrubší částice se zachytí
Obr. 6.11 Sedimentační nádrže
v první nádrži, zatímco nejjemnější frakce
(Zdroj rpi.edu/dept/chem-eng/Biotechse zachytí v poslední nádrži. Ke zvýšení
Environ/SEDIMENT/sedreactors.html)
účinnosti třídění může být do každé nádrže
zaveden proud vody proti sedimentujícím částicím. Rychlost protiproudu se snižuje v každé
následující nádrži.
Spirálový třídič, obr. 6.12. Šnek pohybující se
rychlostí kolem 20 ot.min-1 ve skloněném žlabu
dopravuje hrubé částice usazené v usazovací
komoře vzhůru po dně žlabu. Hrubá frakce
přepadává přes horní okraj žlabu. Jemné částice
zůstávají suspendovány a odcházejí přepadem
usazovací komory.

Obr. 6.12. Spirálový třídič

Hrablový třídič (Dorr), obr. 6.13. Funkce
tohoto třídiče je stejná jako funkce spirálového třídiče.
Do sedimentu v usazovací komoře zasahuje nakloněný
rovný žlab, na němž se pohybují hrabla. Hrabla vykonávají
krátký pohyb po dně žlabu směrem vzhůru, zvednou se
a vrátí do výchozí polohy 15 až 30krát za minutu. Tím
vyhrabují a po nakloněném žlabu vytahují hrubé částice,
které přepadávají přes horní okraj žlabu. Jemné částice
zůstávají suspendovány a odcházejí přetokem z usazovací
komory. Čím je žlab delší, tím je účinnost třídění větší.

(Zdroj Novamining)

Obr. 6.13 Hrabla Dorrova
třídiče (Zdroj
www.trade.indiamart.com)

Hydrocyklóny, obr. 6.14, využívají k odloučení tuhých částic
odstředivou sílu. Suspenze vstupuje do vertikální válcové
komory hydrocyklónu s tangenciálně (tečně) umístěným
vstupním hrdlem. Rotačním pohybem suspenze v komoře
hydrocyklónu vzniká odstředivá síla. Jejím působením se
největší částice s nejvyšší hustotou shromažďují u stěny a jsou
proudem kapaliny a účinkem gravitace unášeny ke kónickému
dnu s výpustí, odkud jsou odváděny. Jemnější částice zůstávají
ve středu hydrocyklónu a jsou odváděny trubkou procházející
horním víkem.
Obr. 6.14. Hydrocyklón
(Zdroj Braz. arch. biol.
technol. vol.50 no.2)
Mar. 2007

Hydrocyklóny jsou často užívány pro odlučování tuhých částic
ze suspenzí vzhledem k nízkým pořizovacím i provozním
nákladům, vysokému výkonu, provozní spolehlivosti
a účinnosti.
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7. MÍCHÁNÍ A SMĚŠOVÁNÍ
Míchání se vztahuje na kapalné systémy nebo systémy kapalina – tuhá látka, zatímco
směšování na míšení tuhých látek. Cílem těchto operací je připravit z heterogenní směsi směs
homogenní. Skutečně homogenní směs, která má ve všech bodech stejné, nebo plynule se
měnící vlastnosti, je možné je připravit jen při míšení plynů nebo mísitelných kapalin. Pokud
jde o nemísitelné kapaliny, tuhé látky nebo systémy kapalina – tuhá nerozpustná látka,
výsledná směs bude vždy heterogenní, i když jen v mikroměřítku.

7.1 Míchání
Směšování kapalin probíhá v následujících stádiích:
Makromíchání – vytvoření směsi větších segregovaných
oblastí směšovaných kapalin. Pokud bychom odebrali větší
vzorky této směsi, obr. 7.1, z rozdílných míst objemu
kapalné směsi, zjistíme, že složení kapalného systému je
v celém objemu míchané kapaliny stejné. Pokud bychom ale
odebrali malé vzorky, složení by se v jednotlivých místech
jak většího vzorku, tak objemu kapaliny, lišilo.
Homogenizace proběhla na makroúrovni. Zmenšení
Obr. 7.1. Míchání dvou
segregovaných oblastí do té míry, že i malé vzorky odebrané
kapalin
mají stejné složení, se dosáhne tzv. mikromícháním.
(Zdroj www.colorado.edu)
Mikromíchání může probíhat buď laminárně (zplošťování
segregovaných oblastí) nebo turbulentně (ze segregovaných oblastí jsou vytrhávány malé
objemy a tyto promíchávány). Úplnou homogenizaci směsi na molekulární úrovni nelze
dosáhnout mechanickým mícháním. Tato homogenizace probíhá mechanizmem molekulární
difúze.
7.1.1 Základní cíle
Základním cílem míchání je


rozptýlit v objemu základní kapaliny, nejčastěji vody, další jednu nebo více složek,
přičemž základní kapalina je převažující složkou,



příprava homogenních roztoků smícháním dvou nebo více neomezeně mísitelných
kapalin,



příprava emulzí z omezeně mísitelných nebo nemísitelných kapalin,



příprava suspenzí rozmícháním, zpravidla jemně rozemleté, tuhé látky v kapalině,



intenzifikace rozpouštění tuhých látek v kapalině,



urychlení přenosu hmoty při heterogenních chemických reakcí - rozkladu tuhých
látek v kyselinách nebo hydroxidech,



intenzifikace výměny tepla.

V řadě případů je vzájemně kombinováno i více z uvedených cílů míchání současně.
Intenzitu míchání lze významně urychlit snížením viskozity kapalné fáze zahřátím soustavy.
Naopak s růstem viskozity soustavy způsobené vyšším podílem tuhých látek až do těstovité
konzistence systému přechází míchání v hnětení - homogenizaci pastovitých, krémových
nebo těstovitých směsí.
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Rozlišujeme míchání mechanické, hydraulické, pneumatické a míchání v potrubí.
7.1.2 Mechanické míchání
Mechanické míchání je obvykle realizováno ve válcových nádobách
s rovným nebo hluboce klenutým dnem - míchačkách, míchaných
reaktorech, krystalizátorech aj. Vlastní míchací zařízení je tvořeno
míchadly různých konstrukcí. Míchadla jsou pevně uchycena na
hřídeli. Hřídel míchadla je obvykle umístěna v ose válcové nádoby,
ale může být umístěna i šikmo nebo z boku.
Někdy jsou v míchaných nádobách, obr. 7.2, svisle na stěně
umístěny 3 - 4 vlnolamy (zarážky) - svislé desky, které podporují
vertikální, tj. souběžně radiální a axiální proudění v nádobě vyvolané
míchadlem a omezují roztočení obsahu ve směru otáček míchadla.
Tím se rychlost homogenizace, často spojená s výměnou tepla,
významně urychlí.
Míchadla, podle konstrukce, vyvozují proudění kapaliny v míchané
nádobě buď axiální (ve směru osy míchadla) nebo radiální (ve směru
ke stěně nádoby), obr. 7.3.

Obr. 7.2 Narážky
v míchané nádobě
(Zdroj Postmixing)

Míchadla rozdělujeme na míchadla pomaloběžná
a rychloběžná.
K pomaloběžným míchadlům patří míchadla, kotvová,
rámová, listová, pásová a šroubová, obr. 7.4.
Kotvové míchadlo. V nárysu tvarem připomíná kotvu
a je umístěno těsně nade dnem míchané nádoby a svým
obrysem sleduje profil dna. Umožňuje vyhrnování
krystalů nebo stírání usazenin ze dna a stěn nádoby. Je
používáno pro velmi viskózní roztoky a suspenze, nebo
ke hnětení těstovitých látek. Počet otáček je většinou
v jednotkách za minutu.

Obr. 7. 3. Axiální a radiální
proudění (Zdroj www.wikipedia.org)

Rámové míchadlo má v nárysu
obdélníkový
tvar.
Vznikne
z lopatkového míchadla připojením
svislých obdélníkových příček. Je
používáno pro viskózní roztoky
a suspenze. Umístěno je u dna
míchané nádoby, počet otáček je
v jednotkách za minutu.
Listové míchadlo má na hřídeli
upevněnou desku obdélníkového
tvaru. Otáčky jsou řádově desítky
za minutu. Míchadlo je umístěno
ve výšce 10 % průměru nádoby
ode dna.

Kovové
míchadlo
Chemineer

Pásové
míchadlo

Šroubové
míchadlo

Northlanden Engineering

Obr. 7.4 Pomaloběžná míchadla

Pásové míchadlo má tvar pásu spirály o šířce cca 100 mm, který při otáčení stírá ze stěn
přilepenou hmotu. Je používáno pro viskózní inkrustující roztoky a suspenze, počet otáček je
v jednotkách až desítkách za minutu.
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Šroubové míchadlo je určeno pro vysoce viskózní kapaliny. Velmi dobře promíchává
kapalinu ve vertikálním směru.
K rychloběžným míchadlům patří míchadla turbínová, lopatková, vrtulová a disková,
obr. 7.5.
Turbínové míchadlo může mít oběžné kolo otevřené nebo uzavřené. Lopatky mohou být
rovné nebo zahnuté proti směru otáčení. Pokud jsou lopatky kolmé, kapalina v nádobě proudí
radiálně. Při sklonu lopatek 30 ° k ose míchadla je proudění axiální. Při jiném sklonu lopatek
je proudění částečně radiální a částečně axiální. Turbinové míchadlo je umístěno v 1/3 výšky
nádoby ode dna, má desítky až stovky otáček za minutu.
Lopatkové míchadlo má ploché lopatky připevněné na společný hřídel objímkami. Mohou
být svislé, nebo svírají s rovinou hřídele určitý úhel, např. 45 o. Míchadlo je umístěno v 1/3
výšky hladiny kapaliny v míchané nádobě. Nevýhodou jsou nižší otáčky, řádově desítky
otáček za minutu (20 - 150 ot.min-1).

Turbínové míchadlo Lopatkové míchadlo
(Zdroj Tjskl.org.cn)

Vrtulové míchadlo

Diskové míchadlo

(Zdroj Tjskl.org.cn)

(Zdroj Presto ChemTech)

(Zdroj Mixer Direct)

Obr. 7.5 Rychloběžná míchadla
Vrtulové míchadlo je tvořeno vrtulí se 2, 3 i 4 listy. Počet otáček je volen dle viskozity
kapaliny v rozmezí 400 – 1 500 ot.min-1. Míchadlo je umístěno v 1/3 - 1/2 výšky míchané
kapaliny. Účinek vrtulového míchadla lze zlepšit umístěním vrtule do středu tzv. difuzoru válcové trubky vložené v míchané nádobě. Tím je usměrněna cirkulace míchané kapaliny do
vertikálního směru.
Diskové míchadlo je tvořeno kruhovým diskem na okraji opatřeným zuby, které je umístěno
v ose míchané nádoby. V případě diskových extraktorů je umístěno v prostoru nádoby několik
diskových míchadel zajišťujících rozptýlení vzájemně nemísitelných kapalin na drobné
kapičky ke zvětšení mezifázového povrchu pro urychlení tohoto procesu.
Rozměry míchadel a jejich umístění v míchané nádobě se řídí následujícími pravidly:


Průměr míchadel turbínových, lopatkových, diskových a vrtulových je volen
do cca 33 % průměru válcové části míchané nádoby.



Průměr míchadel kotvových, rámových a pásových je 95 - 98 % průměru míchané
nádoby.



Výška listu turbinového a lopatkového míchadla je obvykle 20 % jeho průměru,
u listového míchadla bývá shodná s jeho průměrem.



Pokud se do míchaných nádob s míchadly malých průměrů umísťují 3 - 4 vlnolamy
(zarážky) - svislé desky kolmé k tečně válcového pláště nádoby - odpovídá jejich
šířka 10 % průměru nádoby. Sahají nad hladinu, takže jejich výška téměř odpovídá
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výšce válcové části nádoby. Pokud jsou míchány suspenze obsahující velmi tvrdé
a abrazivní částice, zarážky se nepoužívají pro vysoké opotřebení materiálu stěn
míchaných nádob.
7.1.3 Hydraulické míchání
Cirkulace pomocí čerpadla. Promíchávání roztoků nebo suspenzí v nádrži je zajištěno
odstředivým čerpadlem. V případě suspenzí mívá čerpadlo otevřené oběžné kolo. Kapalina je
nasávána u dna nádrže a je zaváděna k hladině. V cirkulačním okruhu může být zařazen
výměník tepla. Cirkulace pomocí čerpadla bývá používána i k promíchávání omezeně
mísitelných kapalin, např. k přípravě emulzí. Míchací zařízení tohoto typu může pracovat
kontinuálně i diskontinuálně.
Cirkulace pomocí trysky bývá používána k promíchávání omezeně mísitelných kapalin, tj.
k přípravě emulzí. Účinkem velké rychlosti kapaliny v ústí trysky dochází v nádrži
k intenzívní turbulenci, která zajišťuje homogenizaci obsahu nádrže.
7.1.4 Pneumatické míchání
Pneumatické míchání je zajištěno vháněním stlačeného vzduchu ke dnu nádrže
s promíchávanou kapalinou. Do nádrže je vzduch rozváděn perforovanými trubkami,
rozdělovači z perforovaného plechu. Vzduch stoupá vzhůru a tím promíchává kapalinu.
Pneumatické míchání se používá pro korozívní kapaliny nebo suspenze.
7.1.5 Směšování v potrubí
Míchání v potrubí se realizuje pomocí tzv.
statických směšovačů vložených do potrubí.
Homogenizace proběhne v délce 1.5 až 20 násobku
průměru potrubí a je možno mísit proudy kapalin
o poměru objemů 1:1 až 1:100 000 s viskozitou až
107mPa.s, obr. 7.6. Jde o velmi málo energeticky
náročný proces.

Obr. 7.6 Smísení statickým
směšovačem (Zdroj www.sulzer.com)

K dispozici jsou statické směšovače různé
konstrukce pro míšení plynů, kapalin i tuhých látek.
Každý ze směšovačů pracuje na stejném principu, a to pomocí vestavby rozdělit proud na
několik menších turbulentních proudů, následně je spojit a celý proces násobně opakovat.
Známé jsou směšovače Kenics určené pro plyny, nízkoviskózní kapaliny i tuhé látky,
směšovače HEV a KVM pro kapaliny a plyny a směšovače Sulzer pro kapaliny.
Směšovače Kenics, obr. 7.7, jsou spirálové elementy
vložené do potrubí tak, že na pravotočivý navazuje
levotočivý element se vstupní hranou otočenou o 90 °. Tok
materiálu je elementem rozdělen na dva samostatné proudy
a každému proudu je udělena rotace, která způsobí, že
mezi elementem a stěnou trubky vznikne turbulentní
proudění, v důsledku kterého se materiál směšuje. Po
Obr. 7.7. Statický směšovač
výstupu z elementu následující, opačně točivý element,
Kenics (Zdroj Chemineer)
rozdělí kapalinu opět na dva proudy a udělí jim rotaci
opačným směrem. N elementů, umístěných za sebou, rozdělí proud materiálu na
N
2 jednotlivých proudů, které se směšují. K dokonalému smíšení dojde na maximálně
20násobku průměru trubky. Statické směšovače jsou jednoduchá zařízení, která nevyžadují
žádnou údržbu, protože neobsahují pohyblivé prvky.
Směšovače Sulzer, obr. 7.9 a, vkládají do cesty kapaliny orientovanou výplň různé
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konstrukce. Zde dochází k opětovnému rozdělení a následujícímu spojení proudů kapaliny.
Směšovače HEV, obr. 7.9 b, vkládají
do cesty proudu kapaliny skloněné
trapezoidní plochy. Pod nimi vzniká
podtlak a turbulentní víry smíchávající
kapaliny. Proud kapaliny narážející na
tyto plochy je odkloněn směrem do
středu potrubí, kde naráží na středový
proud kapaliny. V místě styku obou
proudů se rovněž tvoří víry, které
kapalinu smíchávají.

a

b

Obr. 7.9 Statický směšovač (a) Sulzer a
(b) HEV
(Zdroj Sulzer, Chemineer)

7.2 Směšování
Cílem operace směšovaní je vytvořit
„homogenní“ směs ze dvou, nebo
několika, tuhých zrnitých materiálů,
obr. 7.10. Vzniklá směs je vždy
heterogenní, protože tuhé složky se
nemohou smísit na molekulární úrovni.
Nicméně podle velikosti částic míšených
složek a stupně zhomogenizování může
být směs „homogenní“ dokonce na
úrovni mikroměřítka.

Směšované složky
A
B
C

Směšování

Směs

Obr. 7.10 Směšování tuhých složek
(Zdroj Glatt GmbH)

Směšování tuhých látek neprobíhá samovolně, jako v případě plynů nebo mísitelných kapalin
a musí být provedeno mechanicky. Dokonalost smísení závisí na vlastnostech směšovaných
látek. Volně tekoucí materiály, kde mezi částicemi nepůsobí přitažlivé síly a ani se netvoří
vazby jinými mechanizmy, jako např. kapalnými můstky, se na rozdíl od lepivých materiálů
směšují snadno a je možno je velmi dokonale zhomogenizovat až do úrovně mikroměřítka.
Lepivé materiály, které tvoří aglomeráty, lze zhomogenizovat většinou jen do úrovně
makroměřítka.
Na dokonalost a snadnost smísení mají vliv fyzikální charakteristiky směšovaných materiálů,
především


tvar částic míšených složek; kulové částice se směšují lépe a rychleji než částice
nepravidelné nebo ostrohranné,



měrná hmotnost směšovaných složek; složky s výrazně rozdílnou měrnou
hmotností se oddělují a těžší složka má tendenci se shromažďovat ve spodních
vrstvách směsi,



granulometrické složení složek směsi; při široké distribuci velikostí částic se menší
částice ukládají přednostně do prostoru mezi většími částicemi a tím dochází
k nedokonalé homogenizaci.

Důležitým faktorem je také doba nutná ke smíšení složek. Pokud směšovací doba překročí 15
až 25 minut, částice se začínají nabíjet elektrostatickým nábojem a dochází k jejich
odlučování.
Zařízení, ve kterých se směšují tuhé složky, se nazývají směšovače. V zásadě rozlišujeme
směšovače s nepohyblivou komorou, směšovače s pohyblivou komorou a jiné směšovače,
zejména směšovače pneumatické a statické.
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7.2.1 Směšovače s nepohyblivou komorou
Pásový směšovač, obr. 7.11, je vhodný jen pro volně
tekoucí materiály. Jde o uzavřený žlab, ve kterém se otáčí
pásové míchadlo. To vytváří při směšování v materiálu
volné prostory, které se postupně zaplňují a současně
směšovač pohybuje náplní po obvodu směrem
k odběrovému místu a středem posunuje materiál v opačném
směru. Tento typ směšovače může pracovat jak šaržovitě,
tak i kontinuálně.
Místo pásového míchadlo může být použito šnekové
míchadlo nebo dva šneky otáčející se proti sobě. Šneková
míchadla mají vnitřní šroubovou
plochu prázdnou a jsou tvořeny
jen vnějším spirálovým pásem.
Tento směšovač pracuje jen
kontinuálně.

Obr. 7.11 Pásový
směšovač
(Zdroj Enfab Equipment)

Šnekový kónický směšovač, obr. 7.12, je určen pro směšování
volně tekoucích materiálů o velikosti částic do cca 10 mm a měrné
hmotnosti nepřesahující 3 000 kg.m-3. V kónickém těle směšovače
se pohybuje šnek, který jednak rotuje kolem vlastní osy a jednak
vykonává planetární pohyb, tj. odvaluje se po stěně směšovače.
Šnek při rotaci vytahuje materiál ze spodní části, promíchává jej
a současně provzdušňuje. Materiál se ve směšovači pohybuje po
Obr. 7.12 Šnekový
stěně vzhůru a středem směšovače do spodní části komory. V jiné
směšovač
modifikaci kónického šnekového směšovače je míchadlo umístěno
(Zdroj Vrieco-Nauta®
ve svislé ose nádoby v dopravní trubce, která horním koncem
mixer, Hokosawa
přesahuje hladinu míchaného materiálu. Materiál je středovou
Micron)
trubkou dopravován vzhůru a přepadá přes její okraj. Veškerý
obsah směšovače musí projít středovou trubkou za asi 2 minuty. V této úpravě je možno na
horním konci středové trubky instalovat směšovací komoru s noži, které rozbíjejí eventuálně
vzniklé aglomeráty. V posledně zmíněné úpravě je tento typ směšovače vhodný i pro míšení
mírně lepivých materiálů.
Spirálový kónický směšovač, obr 7.13, je podobný
šnekovému směšovači. Místo rotujícího šneku je
instalováno spirálové míchadlo, jednoduché nebo
dvojité, které se pohybuje těsně u stěny a promíchává
materiál. Pokud jsou spirálová míchadla dvě, vnější
a vnitřní, potom vnější míchadlo vynáší materiál
směrem vzhůru, zatímco vnitřní míchadlo tlačí
materiál středem směrem ke dnu. Tím dochází k velmi
intenzivnímu směšování.

Obr. 7.13 Konický
spirálový směšovač
(Zdroj AVA)

Lopatkový směšovač, obr. 7.14, je uzavřená komora
válcového nebo žlabového tvaru, ve které se pohybuje
míchadlo sestávající z různě tvarovaných lopatek.
Materiál promíchávají lopatky a vynášejí jej nad
hladinu násady. Volně tekoucí materiál se
v turbulentním režimu smíchává a je míchadlem
posunován ve směru osy.
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Turbinový směšovač je šaržovitě pracující
zařízení určené pro směšování volně tekoucích
materiálů. V mísící komoře je materiál
promícháván turbinovým míchadlem s vysokými
otáčkami. Směšovaný materiál se pohybuje jako
voda. Směšování probíhá velmi rychle.
7.2.2 Směšovače s pohyblivou komorou.

Obr. 7.14 Lopatkový směšovač
(Zdroj E Bachiler B, S.A.)

Směšovaný materiál je umístěn v rotující komoře,
kde se tuhé částice dostanou do relativního
pohybu vzhledem k sobě. V důsledku tohoto
pohybu se materiál směšuje.

Bubnové směšovače jsou tvořeny bubnem, případně opatřenými vnitřními vestavbami, který
rotuje kolem vodorovné nebo jiné osy. Buben rotuje v horizontální nebo nakloněné poloze.
Buben naplněný do 30 až 50 % svého objemu směšovaným materiálem se uvede do rotačního
pohybu. Rychlost rotace musí být taková, aby materiál byl vynášen odstředivou silou
nanejvýše do úvratě a přesypával se volným prostorem zpět. Pokud by byly otáčky vyšší,
materiál by přilnul ke stěně bubnu a nedošlo by k jeho smíšení.
Kuželové směšovače mají tvar jedno- nebo dvojkužele,
obr. 7.15. Směšovač naplněný do cca 60 % objemu
směšovaným materiálem se uvede do rotace kolem vodorovné
osy. Směšovaný materiál při přesypávání prochází proměnnými
průřezy. Při tom nastává intenzivní relativní pohyb částic vůči
sobě, který má za následek poměrně rychlé smíšení. Ve středu
směšovače může být umístěn rozbíječ aglomerátů (rotující tyč
opatřená noži). Míšení je možno provádět i ve vakuu.
„V“ směšovače, obr. 7.16, sestávající ze dvou komor spojených
do tvaru písmene V, jsou účinnější než kuželové směšovače.
Komory mohou být buď stejně, nebo různě velké, přičemž
různá velikost komor zvyšuje účinnost směšování. Směšovač se
otáčí kolem své vodorovné osy. Materiál se rozděluje do
jednotlivých komor a zase spojuje při přesypávání z komor do
spojené části a přitom prochází měnícími se průřezy. Při
přesypávání materiálu ve směšovači s různě velkými komorami
dochází při každé otočce k výměně asi 25 % materiálu mezi
komorami, což urychluje směšování. Materiál při směšování
nedegraduje otěrem. Směšování lze také vést ve vakuu.

Obr. 7.15 Kuželový
směšovač
(Zdroj J.K.Industries)

7.2.3 Jiné směšovače
Pneumatické směšovače jsou nádoby s kónickým dnem, kde
ve spodní části jsou umístěny trysky. Těmi se do materiálu
přivádí nárazově proud vzduchu o rychlosti téměř zvuku.
Materiál se po spirálové trajektorii vznese k vrchlíku nádoby
a klesne opět ke dnu. Dokonalé smísení nastane po max. 5
rázech. Tímto způsobem je možné smísit i materiály s dosti
rozdílnou měrnou hmotností.

Obr. 7.16 „V“
směšovač
(Zdroj Afftech Pharma
machine)

Statické směšovače. Jen směšovače typu Kenics jsou vhodné pro volně tekoucí tuhé látky,
viz kap. 7.1.5.
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8. ČIŠTĚNÍ PLYNŮ
V technologické praxi obecně je velmi častým případem rozdělování heterogenních směsí na
složky, tj. především oddělování tuhých látek z plynů, par nebo kapalin, případně oddělování
kapek kapalin od plynů nebo par. Důvodem pro realizaci těchto operací je získat čistou tuhou
látku, čistou kapalinu, čistý plyn, páru nebo tuhou látku.
V naprosté většině případů je preferována možnost vrácení odloučené fáze do výrobního
procesu. V tomto smyslu jsou odlučovací procesy běžnou součástí tzv. čistších maloodpadových technologií. Pokud nelze zpracovat zachycenou tuhou nebo kapalnou fázi ve
výrobním procesu, pak se jedná o klasické koncové technologie čištění plynů nebo vod.

8.1 Fyzikální principy odlučování
8.1.1 Gravitační síla

vh

Částice unášená v horizontálním směru proudem plynu
nebo kapaliny rychlostí vh je zároveň vystavena
působení gravitační síly, která jí uděluje pádovou
rychlost vp. Částice se pohybuje po dráze svírající
s kolmým směrem úhlem  = arctg (vh / vp), obr. 8.1.



vs

vp

V laminární oblasti proudění platí pro pádovou
rychlost částice rovnice

Obr. 8.1 Vektorový diagram

vp = [d (s - g) g / 18]
2

kde d je průměr částice, s, a g1 je hustota částice a kapaliny,  viskozita prostředí a g
gravitační zrychlení.
Částice se pohybuje v šikmém směru rychlostí vs. S klesající rychlostí a viskozitou plynu
a zvětšujícím se rozdílem mezi hustotou částice a prostředí roste pádová rychlost a tím
i strmost klesání částice, tj. zmenšuje se úhel .
Velikost gravitační síly je často pro odloučení tuhých částic z proudu tekutin příliš malá
a nezajišťuje vyhovující účinnost odlučování. Sedimentace submikronových částic je navíc
rušena přirozeným prouděním tekutiny, její turbulencí a vlivem Brownova pohybu.
8.1.2 Odstředivá síla
Odstředivá síla je řádově vyšší než síla gravitační. Odstředivá síla roste se čtvercem obvodové
rychlosti částice vo při pohybu po kruhové dráze o poloměru r.
Pro usazovací rychlost částice vu v odstředivém poli platí vztah
vu = 4 d (s - g) / 3  g.(v2 / r) + 2  v0½
kde  je úhlová rychlost a  koeficient obtékání částice kapalinou.
Odstředivá síla působí i na fiktivní částici plynu, ale v důsledku její cca o tři řády nižší
hustoty je slabší, než síla působící na tuhou částici a její dráhu téměř nezakřivuje. To má za
následek shromažďování tuhých částic např. při vnější stěně oblouku potrubí, komory
s vířivým pohybem plynu, odstředivého ventilátorového odlučovače apod.
8.1.3 Elektrostatická síla
V elektrostatických odlučovačích je využíváno k odloučení tuhých nebo kapalných částic
z proudu plynu působení elektrostatické síly na částice s elektrickým nábojem.
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Čištěný plyn je v prostoru elektrostatického odlučovače ionizován tzv. koronovým výbojem.
Koronový výboj vzniká mezi elektrodami připojenými na zdroj stejnosměrného proudu
o vysokém napětí (min. desítky kV). Záporná elektroda musí být značně zakřivená.
V nehomogenním elektrickém poli určité minimální kritické intenzity jsou ionty, přirozeně
přítomné v každém plynu (v důsledku ionizace krátkovlnným zářením, vysokou teplotou),
urychlovány, až získají takovou kinetickou energii, že jsou schopny štěpit na ionty další
původně neutrální molekuly. Plyn v prostoru mezi elektrodami je dále ionizován srážkami
elektricky neutrálních molekul s ionty a elektrony urychlenými elektrostatickým polem. Pak
mezi elektrodami začne protékat elektrický proud – vzniká tzv. korónový výboj.
V ionizovaném plynu částice tuhé látky nebo kapaliny adsorbují na svém povrchu ionty nebo
volné elektrony a získávají tak elektrický náboj. Zpravidla mají záporný náboj, a proto se
usazují na kladně nabité elektrodě, anodě. Důvodem přednostního nabíjení částic záporným
nábojem je vyšší pohyblivost volných elektronů než kladně nabitých iontů.
Pohyb iontů a volných elektronů mezi elektrodami odlučovače s rozdílným potenciálem se
navenek projevuje jako procházející elektrický proud. Jeho intenzita je úměrná napětí mezi
elektrodami. Napětí na elektrodách nesmí překročit tzv. přeskokové napětí, při kterém přejde
koronový výboj v jiskrový výboj, kdy jsou elektrody fakticky zkratovány.
8.1.4 Ostatní jevy
Pohyb submikronových částic je ovlivňován molekulární a konvektivní (turbulentní) difuzí.
Difuzní procesy zpravidla zpomalují migraci částic vyvolanou účinkem odlučovacích sil.
Proto zpomalují i odlučovací procesy, ať již probíhají účinkem síly gravitační, odstředivé
nebo elektrostatické.
Pokud dochází ke koagulaci (shlukování) částic, která je výsledkem slabých interakcí mezi
částicemi způsobených polaritou molekul a kapilárními silami, průběh odlučovacích procesů
je příznivě ovlivněn, neboť obecně je snazší odloučení větších částic než částic menších.

8.2 Odlučovače tuhé fáze
Tuhá disperzní fáze může být odlučována z proudu plynu suchým způsobem na základě
gravitace, setrvačných sil při změně směru pohybu plynu, odstředivé síly, filtrací,
v elektrickém poli nebo mokrým čištěním.
8.2.1 Suché mechanické odlučovače
Sedimentační komory, obr. 8.2 a,
představují
nejjednodušší
způsob
odlučování tuhých částic. Proud plynu
vstupuje do komory o velkém objemu,
a
b
kde se zpomalí jeho rychlost a těžší
Obr.
8.2
Usazovací
komory
částice vlivem gravitace klesnou ke dnu
(Zdroj www.wikipedia.org)
komory. Toto zařízení je málo účinné a
odstraní částice o velikosti nad 0.1 mm. Ke zvýšení účinnosti může být do komory instalován
systém horizontálně položených desek, který zkrátí sedimentační dráhu částic. V usazovací
komoře s vnitřní přepážkou, obr. 8.2 b, kromě zpomalení rychlosti proudění přistupuje ještě
efekt změny směru toku plynu. Těžší částice nejsou schopny, v důsledku setrvačnosti,
sledovat změnu trajektorie a nejsou již dále unášeny plynem, ale klesnou ke dnu komory. Tato
zařízení se užívají jako předpříprava plynu před vlastním odlučovačem.
Žaluziové odlučovače, obr. 8.3, fungují na základě principu setrvačnosti. Směr proudění
plynu je změněn hustými žaluziemi. Větší částice nestačí v důsledku setrvačnosti sledovat
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ostrou změnu směru proudění plynu a z proudu
odpadají. Prachové částice se rovněž zachycují na
povrchu žaluzií. Tyto odlučovače zachytí jen velké
částice od asi 80 μm. Jsou stejně účinné jako usazovací
komory, ale jsou menší.
Cyklóny, obr. 8.4, jsou nejužívanější mechanické
odlučovače využívající odstředivou sílu. Jejich
odlučivost je omezena cca 90 – 95 % dle parametrů
prachových částic. Proto jsou v současnosti většinou používány jako první stupeň odprašování
plynů. Žádný typ vírových odlučovačů není schopen splnit nyní platné emisní limity prachu!
Dočištění plynu probíhá v jiných odlučovačích s vyšší účinností.
Obr. 8.3 Žaluziový odlučovač

Plyn vstupující tangenciálně do cyklónu je uváděn do vířivého
šroubovicového pohybu, který vyvolává odstředivou sílu
a odloučení částic. Ty se shromažďují u stěny válcové komory
odlučovače a postupují do sběrné nádoby. Plyn odchází středovou
trubkou zasahující do těla cyklónu. Jelikož v ose cyklónu vzniká
podtlak, musí být sběrná nádoba odloučeného prachu zcela těsná,
aby usazený prach nebyl zviřován a strháván přisávaným
vzduchem do výstupu cyklónu. Výhodou cyklónů je konstrukční
jednoduchost a proto nízká cena. Běžně jsou vyráběny
z ocelového plechu nebo plastů. Pokud jsou vyrobeny z oceli,
mohou odprašovat plyny s teplotou cca do 400 oC. Ocelové
cyklóny s žáruvzdornou keramickou vyzdívkou jsou běžně
používány k odloučení hořících částic uhlí ve fluidních kotlích,
kde teplota spalin dosahuje až 600 oC.

Obr. 8.4 Cyklón
s tečným vstupem
plynu
(Zdroj SS Envirotech)

Odlučivost cyklónů zpravidla dosahuje 80 – 95 % pro částice
s průměrem nad 10 m o hustotě tuhé fáze vyšší než 1 000 kg.m-3 a plynu 1.0 kg.m-3. Pro
částice s menším průměrem a nižší hustotou odlučivost prudce klesá. Částice menší než 1 m
vírové odlučovače nezachytí. Výhodou cyklónů je menší citlivost odlučivosti na změny
průtoku čištěného plynu; snížený průtok sice způsobí zmenšení odstředivé síly a tím
usazovací rychlosti, ale prodlouží se doba setrvání částice v odstředivém poli, čímž se
pravděpodobnost odloučení naopak zvýší.
Usazovací rychlost částice o hustotě 1 000 kg.m-3 a průměru
5 m je v gravitačním poli Země ve vzduchu 0,75 mm.s-1.
V odstředivém poli cyklónu se její usazovací rychlost zvýší na
0,375 m.s-1, tj. prakticky o 3 řády!

Obr. 8.5.
Multicyklon
(Zdroj Inteligent
Industry Optimizers)

Cyklóny jsou konstruovány pro průtoky plynu od cca 100 do
25 000 Nm3.hod-1, výjimečně pro průtoky vyšší. Má-li být čištěn
větší objem plynu, běžně se řadí paralelně do sestav více
cyklónů, obecně označovaných jako multicyklón, obr. 8.5. Plyn
vstupuje do jednotlivých cyklónů spirálovou plochou vloženou
kolem odvodní trubky, aby začal rotovat. Vystupuje centrální
odvodní trubkou, která ústí do odvodního potrubí společného pro
všechny cyklony.
Cyklóny jsou méně vhodné pro čištění plynů s vysokou relativní
vlhkostí, kdy při poklesu teploty hrozí kondenzace par, vlhnutí
prachu a jeho nalepování. Někdy je tento problém obcházen
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nepřímým otopem stěn cyklónů. Rovněž odlučování hygroskopických prachů může činit
potíže se zalepováním. Ve všech těchto případech je vhodnější použit jiný systém odlučování
prachu, zejména mokré odlučovače.
8.2.2 Mokré mechanické odlučovače
Mokré mechanické odlučovače uvádí čištěný plyn do styku s vypírací kapalinou
protiproudně (sprchové věže), souproudně (proudové pračky) a křížově (pěnové pračky).
Sprchové věže obr. 8.6. Principem funkce sprchových věží
a ostatních mokrých mechanických odlučovačů je nástřik skrápěcí
kapaliny do protiproudu čištěného plynu. Částice prachu se musí
setkat s kapkou skrápěcí kapaliny a musí jí být smáčena. Smáčení
částic je podmínkou jejich zachycení v kapalné fázi. Současně bývají
sprchové věže využívány k ochlazení a vlhčení čištěných plynů, ale
také k absorpci znečišťujících plynů.
Sprchové věže, jsou zpravidla válcové kolony kruhového průřezu bez
náplně, výjimečně s náplní (rošty, mříže, žaluzie aj.). Do prostoru
sprchových věží je zdola radiálně, nebo tečně, uváděn čištěný plyn. Obr. 8.6. Sprchová
Vyčištěný plyn je odváděn axiálně horním víkem. Shora je
věž bez výplně
nastřikována vypírací kapalina jednou, nebo více, tryskami. Trysky
(Zdroj Miura
musí zajistit rovnoměrný rozstřik skrápěcí kapaliny do průřezu věže.
Chemical Equipment)
Skrápěcí kapalina se shromažďuje u dna věže. Pomocí odstředivého
čerpadla je zajištěna její cirkulace k rozstřikovacím tryskám. Část vznikající suspenze nebo
roztoku, rozpouštějí-li se prachové částice, je z cirkulační smyčky odpouštěna a doplňuje se
čerstvou skrápěcí kapalinou. Hlavní nevýhodou mokrých mechanických odlučovačů, které
zajišťují dobré zachycení prachových částic, je vznik určitého objemu skrápěcí kapaliny,
který se musí zpracovat nebo je odpadem.
Průměr sprchových věží je volen tak, aby proud plynu neodnášel kapky skrápěcí kapaliny.
Rychlost plynu nesmí ve volném průřezu věže přesáhnout cca 1.5 m.s-1 ve věžích bez
odlučovačů kapek a 2.2 m.s-1 ve věžích s žaluziovými odlučovači kapek, je-li skrápěcí
kapalinou voda. Nižší rychlosti průtoku plynu jsou výhodné pro nízkou tlakovou ztrátu, ale
vyžadují úměrně větší průměr věží pro větší průtoky plynu. Výška sprchových kolon bývá
kolem 5 až 10 metrů. Sprchové věže jsou proto vždy rozměrná zařízení.
V odlučovači prachu typu Ducon, obr. 8.7, je kapalina
nastřikovaná na rozdělovací talíř umístěný zhruba
v polovině věže rozptylována do rotujícího plynu. Věž má
v horní části věnec skloněných lopatek, který slouží jako
odstředivý odlučovač kapek.
Pěnové odlučovače (pěnové pračky) náleží k nejúčinnějším
a proto často používaným mokrým mechanickým
odlučovačům. Jejich výhodou je vedle odprášení odpadních
průmyslových plynů a také jejich ochlazení a absorpce
plynných znečišťujících složek.
Pěnové odlučovače, obr. 8.8, jsou konstruovány jako
kolony kruhového nebo čtvercového průřezu se zpravidla
dvěma nebo třemi patry. Pod horním víkem je vždy
instalován žaluziový odlučovač kapek. Patro je tvořeno
perforovaným plechem s otvory průměru kolem 5 – 7 mm
nebo roštem se štěrbinami stejné šíře. Skrápěcí kapaliny,
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Obr. 8.7 Skrápěná věž
(Zdroj www.micropul.de)

zpravidla voda, vodné suspenze nebo vodné roztoky, jsou přiváděny
na první horní patro. Rozváděcí přepadový žlab zajišťuje rovnoměrný
nátok kapaliny na patro. Plyn probublává kapalinou na patře za
vzniku husté pěny. Skrápěcí kapalina z horního patra přetéká
přepadem na níže položené patro a z posledního patra se
shromažďuje na dně věže. Měrná spotřeba vody bývá 0.2 – 0.4 litru
na 1 m3 čištěného plynu.
Rychlost proudění plynu ve volném průřezu je do 2.2 m.s-1, aby se
potlačil úlet kapek kapaliny z odlučovače. Rychlost proudění
v otvorech patra je 5x vyšší. Na patře se proto vytváří vrstva vodní
tříště o výšce l5 – 20 cm, která navenek vypadá jako pěna – odtud
typové označení odlučovače. Do skrápěcí kapaliny ale není
Obr. 8.8. Pěnová
přidáváno žádné pěnidlo. V pěnové vrstvě s velkým mezifázovým
pračka (Zdroj Clean
povrchem je vysoká pravděpodobnost střetu kapky s prachovou
Gas Systems Inc.)
částicí, což je podmínkou jejího odloučení z proudu plynu. Velký
mezifázový povrch zajišťuje intenzívní sdílení tepla mezi plynem a skrápěcí kapalinou
i difuzní procesy při absorpci plynných složek ve skrápěcí kapalině.
Odlučivost prachu v pěnových odlučovačích je pro částice s velikostí nad 5 m kolem 98 až
99 %, pro částice nad 10 m je až 100 %. Pro částice s velikostí kolem 1 m a menší je
odlučivost nízká, většinou hluboko pod 50 %. Proto pro odlučování jemných částic nejsou
pěnové odlučovače vhodné. Pěnové odlučovače také nejsou vhodné pro odlučování
nerozpustných vláknitých částic prachu, které silně zanášejí otvory nebo štěrbiny pater.
Pěnové odlučovače jsou běžně konstruovány pro průtoky plynu do 50 000 Nm3.hod-1, ale
i vyšší. Tlaková ztráta na 1 patro pěnového odlučovače je kolem 300 Pa, pěnový odlučovač se
dvěma patry má celkovou tlakovou ztrátu asi 900 Pa.
Pěnové odlučovače jsou s výhodou používány pro zachycování lepivých hygroskopických
a ve vodě rozpustných prachových částic, ale i částic nerozpustných, pokud jsou izometrické.
Nejhrubší částice prachu jsou zachycovány ve spodní kónické části pěnového odlučovače,
kam je zaváděn čištěný plyn – vstupní potrubí je vždy otočeno směrem dolů.
Proudové odlučovače typu Venturiho pračky, obr. 8.9, pracují
na principu nástřiku vypírací kapaliny do proudu čištěného
plynu. V něm se kapalina rozptýlí na jemné kapičky. Tím je
dosaženo
vysoké
pravděpodobnosti
kontaktu
kapek
s prachovými částicemi. Velký mezifázový povrch je rovněž
podmínkou pro intenzívní sdílení tepla a absorpci plynů během
odlučování prachu.
Kapky vypírací kapaliny jsou po nástřiku do proudového
odlučovače řádově větší, 60 – 100 m, než jsou prachové
částice unášené proudem plynu. Jejich velikost je závislá na
rychlosti proudění plynu a povrchovém napětí vypírací
kapaliny; s růstem rychlosti plynu klesá průměr kapek.
V první fázi čistícího procesu je v zúženém profilu proudového
odlučovače rychlost proudícího plynu nesoucího prachové
částice výrazně vyšší, než je rychlost kapiček nastřikované
vypírací kapaliny. Proto se kapky opožďují za plynem nesoucím
prachové částice a vzájemně do sebe narážejí. Kapky jsou
plynem urychlovány. V další fázi se v rozšiřujícím průřezu
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Obr. 8.9. Venturiho
pračka
(Zdroj Farapox Shiraz)

proudového odlučovače (difuzoru) rychlost plynu s prachem snižuje pod rychlost pohybu
kapek kapaliny – kapky předbíhají plyn nesoucí prach – rychlostní poměry jsou proti první
fázi obrácené, ale částice prachu se s kapkami opět vzájemně srážejí. Ve třetí fázi procesu
jsou za proudovým odlučovačem kapky vypírací kapaliny odděleny z proudu plynu na
principu cyklónu s využitím odstředivé síly.
Tlaková ztráta proudových odlučovačů včetně odlučovačů kapek se pohybuje mezi 800 až
1 200 Pa. Jsou obvykle konstruovány pro průtoky plynu do 50 000 Nm3.hod-1. Odlučivost
proudových odlučovačů přesahuje 98 – 99 % i pro částice velikosti kolem 1 m. Tyto
parametry je řadí k nejúčinnějším mokrým odlučovačům prachu.
kapalina
plyn

Proudový odlučovač typu ejektorové pračky pracuje na stejném
principu jako Venturiho pračka s tím rozdílem, že do trysky je
nastřikována vypírací kapalina, která strhává čištěný plyn, obr. 8.10.
Část kapaliny se odpouští jako suspenze zachyceného prachu,
zbytek je recyklován. Tento typ pračky je vhodný zejména pro větší
částice tuhé látky, ale jsou méně účinné než Venturiho pračka. Proto
se obvykle řadí dvě ejektorové pračky do série za sebou.

V průmyslové praxi jsou používány i další typy mokrých
mechanických odlučovačů, které dosahují odlučivostí na úrovni 97 –
98 %, ale i nad 99 % pro prachové částice velikosti kolem 5 –
10 m. Jedná se o menší zařízení
kompaktní konstrukce určená pro
odlučování
především
inertních
Obr. 8.10.
nelepivých prachových částic. V jejich
Ejektorová pračka
konstrukci jsou kumulovány principy
(Zdroj Hibernia ETH)
a konstrukční prvky cyklónových
odlučovačů s tečným nebo osovým vstupem plynu, případně
proudových odlučovačů s průchodem plynu clonou vodních
kapek, či využití nárazu proudu plynu nesoucího prachové
částice na hladinu kapaliny, např. samorozstřikovací pračka
Obr. 8.11
obr. 8.11. Tyto typy odlučovačů jsou používány pro čištění
Samorozstřikovací
menších objemů plynů, většinou pod 20 000 Nm3.hod.-1.
pračka (Zdroj www.hdmTlaková ztráta těchto odlučovačů se pohybuje do 1 000 Pa.
stuttgart.de/)
8.2.3 Elektrostatické odlučovače
Elektrostatické odlučovače (dále EO) také bývají označovány jako elektrické odlučovače
nebo elektrofiltry. Odlučivost EO je závislá především na době zdržení nabité částice
v aktivní zóně odlučovače, tj. v elektrickém poli mezi vysokonapěťovými elektrodami,
velikosti elektrostatické síly, která na částice působí, velikosti částic a náboji, který získávají,
koncentraci prachu a měrné usazovací ploše elektrod.
Průtočná rychlost plynu odlučovači je 1 – 2 m.s-1, tj. o řád nižší, než je obvyklé v potrubí
vzduchotechniky. Proto jsou EO vždy zařízení velmi rozměrná, umístěná vně průmyslových
objektů. Aby nedocházelo ke kondenzaci par v prostoru EO, jsou jejich skříně tepelně
izolovány.
Odlučivost EO dosahuje hodnot nad 99.5 %. Tlaková ztráta těchto odlučovačů je do 1 000 Pa.
Jsou konstruovány pro průtoky čištěného plynu řádově ve statisících až milionech Nm 3.hod.-1.
V tomto smyslu se jedná o vůbec nejvýkonnější odlučovače prachu. Jsou použitelné i pro
čištění horkých plynů s teplotami do 400 oC, neboť všechny konstrukční díly jsou vyrobeny
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z oceli nebo keramiky (el. izolátory). Jsou napájeny stejnosměrným elektrickým proudem
o napětí obvykle 40 – 80 kV.
V praxi jsou používány suché EO pro odlučování prachu a mokré EO pro současné
odlučování prachu a kapek mlhy:
Vertikální trubkové odlučovače, obr. 8.12, mají
vysokonapěťové usazovací elektrody ve formě trubek
kruhového nebo šestiúhelníkového průřezu, jejichž
středem prochází nabíjecí drátová elektroda. Plyn proudí
zdola nahoru. Zachycený prach je z povrchu usazovacích
elektrod suchých EO odstraňován mechanicky oklepem
kladívky. U mokrých EO je splachován nastřikovanou
kapalinou.
Nevýhodou vertikálních odlučovačů je to, že oklepávaný
prach nebo zachycené kapky mlhy jsou opět částečně
strhávány vstupujícím plynem do aktivního prostoru
odlučovače. To zvyšuje zátěž EO a snižuje účinnost
odloučení prachu.
Vertikální trubkové elektrostatické odlučovače mají
komplikovanou konstrukci vstupu plynu s rozváděcími
Obr. 8.12. Vertikální trubkový
žaluziemi, které musí zajistit rovnoměrné rozdělení
odlučovač (Zdroj Hitachi)
plynu do prostoru jednotlivých trubkových elektrod –
rychlost proudění plynu v každé z trubek musí být pokud
možno stejná. Výhodné jsou pro čištění plynů za nízkých teplot, kdy nedochází k deformacím
konstrukčních dílů a tím změnám geometrie aktivního prostoru.
V horizontálním komorovém odlučovači, obr. 8.13, jsou vysokonapěťové usazovací
elektrody tvořeny profilovanými deskami pro zvýšení jejich mechanické pevnosti. Středem
mezi deskami prochází nabíjecí drátové elektrody. Plyn proudí obvykle horizontálně.
Zachycený prach je z povrchu usazovacích elektrod
odstraňován mechanicky oklepem kladívky. U mokrých EO je
splachován nastřikovanou kapalinou. Výhodou vertikálních
EO je částečné oddělení proudu plynu od směru pádu
odloučeného prachu nebo kapek. To umožňuje dosažení vyšší
odlučivosti a menšího měrného zatížení usazovacích elektrod.
Horizontální komorové elektrostatické odlučovače, obr. 8.14,
jsou nejčastěji používány pro odlučování prachu z horkých
průmyslových plynů o teplotě až 400 oC. Skříň aktivní části
komorového EO je tvořena rozšířeným kanálem
obdélníkového průřezu. Nabíjecí drátové elektrody jsou
zavěšeny na mřížích a napínány závažími, aby se
nerozhoupaly a negativně neovlivňovaly geometrii aktivních
prostor odlučovače.

Obr. 8.13. Uspořádání
horizontálního
komorového odlučovače
(Zdroj Comsol)

Konstrukce komorových EO je značně rozměrná a robustní, protože skříň odlučovačů je
vystavena značným silám v důsledku podtlaku uvnitř komor, působení větru na boční stěny
a vrstvy sněhu na strop komor. Velká je rovněž hmotnost elektroinstalace (kabelové rozvody,
kabelové lávky, keramické el. izolátory), systémů elektrod zatěžovaných usazeným prachem,
mechanismů oklepu elektrod a vnější tepelné isolace z minerálních isolačních hmot (skelná
vata) kryté zpravidla hliníkovým plechem. Výrazný je rovněž dynamický účinek
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turbulentního proudění čištěného plynu komorou
odlučovače vyvolávající vibrace stěn komor, deskových
i drátových elektrod.
Vysoké nároky jsou kladeny na těsnost celého systému
EO. Do odlučovačů nesmí být přisáván vzduch z okolní
atmosféry nebo dešťová voda. Netěsnostmi přisávaný
vzduch by rušil nekontrolovatelným prouděním proces
odlučování prachu, zviřoval by již odloučený prach,
značně by ovlivňoval účinnost celého odsávacího systému
a také by mohl způsobit kondenzaci par v EO.
Kondenzující nebo dešťová voda by zkratovala elektrody
a způsobila nalepování prachu na stěny výsypek, což by
vedlo k jejich ucpání.

Obr. 8.14. Horizontální
elektrostatický odlučovač

(Zdroj Mosa solutions)
Mimořádné nároky jsou kladeny na bezpečnost provozu
EO. Důvodem jsou vysokonapěťové rozvody stejnosměrného elektrického proudu pracující
s napětím až stovek kV a riziko výbuchu. Ve spalinách je vždy vedle kyslíku přítomen
v určité koncentraci oxid uhelnatý. Koronový výboj může iniciovat explozi, pokud je
dosaženo meze výbušnosti. Proto jsou vždy EO vybaveny kontinuálně pracujícími
analyzátory CO. V případě vzestupu koncentrace CO k mezi výbušnosti je automaticky
blokován přívod elektřiny na elektrody EO.

8.2.4 Textilní filtry
V textilních filtrech je odlučování prachu založeno na oddělování pevných částic na pevné
porézní přepážce. V principu jsou z počátku odděleny pouze částice větší, než je průměr pórů
v přepážce. Po vytvoření filtračního koláče z oddělovaného prachu jsou zachycovány i částice
řádově menších rozměrů, než jsou rozměry pórů. Proto je filtrace nejúčinnějším odlučovacím
procesem i pro částice submikronové velikosti. Účinnost filtrace, tj. odlučivost filtru, je
určena jednak vlastnostmi filtrační přepážky, jako je porozita, její síla, povrchové vlastnosti
vláken, permitivita, elektrická vodivost a elektrický náboj a jednak vlastnostmi prachových
částic, jako velikost a tvar, hustota, dielektrická konstanta, náboj a vlhkost.
Odlučivost a provozní spolehlivost filtrů je rovněž závislá na hydraulických poměrech
v prostoru filtru, kde se rychlost proudění plynu ve volných prostorách komory filtru
pohybuje řádově v m.s-1. Rychlost proudění plynu filtrační přepážkou se pohybuje mezi 1 –
2 cm.s-1. Z uvedeného je patrné, že v prostoru
filtru musí rychlost plynu klesnout o cca 3 řády
Stlačený
Čistý
proti rychlostem v potrubí. Proto jsou komory
vzduch
plyn
filtrů rozměrné a zaujímají velký zastavěný
prostor. Při odprašování plynů s vysokou
relativní vlhkostí hrozí při výkyvu teploty
kondenzace par a zalepení filtrační přepážky.
Odlučivost textilních filtrů přesahuje 99.9 %,
filtry špičkové kvality dosahují odlučivosti
99.99 %. Tím jsou vůbec nejúčinnějšími
mechanickými odlučovači prachu. Tlaková
ztráta filtračních stanic se pohybuje kolem
1 000 Pa, výjimečně může být i více než
dvojnásobná. Tyto filtry jsou konstruovány
obvykle pro průtok plynu do 50 000 Nm3.hod.-1.
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Plyn

Prach

Obr. 8.15. Textilní filtr s proplachem
vzduchem (Zdroj Kingdom Enviromental
Technologies)

Dříve byly filtračním materiálem tkané textilie
vyrobené z bavlněných nebo polyesterových
vláken. Jimi vybavené filtry byly označovány jako
filtry tkaninové (někdy bývaly textilní filtry
označovány také podle tvaru filtračních vložek
jako filtry rukávové, nohavicové, pytlové či
kapsové). V současnosti je častější užití netkaných
textilií, a proto jsou nazývány textilními filtry.
Často je filtračním materiálem také papír,
keramika, slinuté kovy a kombinované materiály.
Bavlna a polyestery jsou použitelné do teplot
kolem 120 až 160 oC. Pro čištění horkých plynů
s teplotou kolem 250 oC jsou používána
termostabilní aramidová vlákna typu NOMEX
kombinovaná s teflonem. Pro vyšší teploty jsou
nejčastěji používány keramické filtry, které jsou
zároveň vhodné do chemicky agresivního
prostředí.

Čistý
plyn
Textilní
filtr
Plyn

Obr. 8.16 Textilní filtr
s mechanickým oklepem
(Zdroj Kingdom Enviromental Technologies)

Zachycení prachové částice je kombinací několika vzájemně se doplňujících mechanismů,
a to přímé zachycení částic prachu větších než je průměr pórů filtrační přepážkou nebo
filtračním koláčem, zachycení prachové částice v textilii po jejím nárazu do filtrační
přepážky, usazení prachové částice submikronové velikosti na vláknech filtrační přepážky
v důsledku Brownova pohybu, usazení částice prachu na povrchu textilních vláken působením
elektrostatických sil a usazení částice prachu na filtrační látce účinkem gravitační síly.
Čištěný plyn proudí z vnější strany filtrační textilie a z odloučeného prachu se na ní tvoří
filtrační koláč. Z filtrační přepážky je odloučený prach odstraňován zpravidla zpětným
proplachem tlakovým vzduchem, mechanickým oklepem nebo ofukováním stlačeným
vzduchem z vnější strany (tj. ze strany filtračního koláče), obr. 8.15, 8.16. Zpětné
proplachování vzduchem je jednodušší a provozně spolehlivější, filtrační textilie má delší
životnost. Proplachovací vzduch je periodicky přiváděn potrubím s elektroventily (řízenými
časovými relátky) do jednotlivých sekcí filtru – skupin filtračních přepážek. U filtru je vždy
několik sekcí proplachováno tlakovým vzduchem a ostatní sekce filtrují. Po 1 až 2 minutách
je proplachováno několik dalších sekcí. Každá sekce filtru má tedy periodu pracovní
a periodu regenerační, kdy probíhá proplach.
Jelikož filtrací vyčištěný vzduch je fakticky čistší, než je běžná čistota venkovního vzduchu,
může být z větší části vracen zpět do klimatizovaných objektů, nebrání-li tomu jiné znečištění.

8.3 Odlučovače kapalné fáze
Odlučovače větších kapek se nazývají demistéry.
Demistéry jsou založené na sběru kapek na lamelách
(různě prohýbaných nebo skloněných plátech), věnci
skloněných lopatek, vrstvách vláken textilních nebo
drátěných vložek, a na stěnách odlučovače v důsledku
odstředivé síly (cyklóny). Velmi malé kapky, aerosoly,
jsou odlučovány na speciálních vláknitých filtrech.
Lamelové odlučovače, obr. 8.17, jsou založeny na
mnohonásobné změně směru proudění plynu. Větší kapky
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Obr. 8.17. Princip lamelového
odlučovače (Zdroj
www.encyclopedia.che.engin.umich.
edu)

vlivem setrvačnosti nejsou schopny sledovat změny směru, naráží na lamely, přilnou k jejich
povrchu a odtékají vlivem gravitace. Ve směru proudění plynu jsou na lamelách záchytky
(kapsy), které znemožní opětovné strhávání kapaliny plynem.
Do cesty proudícího je postaven věnec lopatek skloněných
o 45 ° od osy, obr. 8.7. Kapky unášené plynem naráží na
lopatky, kde se zachytí. Menší kapky, které dokáží sledovat
změnu směru proudění a nejsou tudíž zachyceny na lopatkách,
se odloučí v důsledku odstředivé síly, protože plynu je po
průchodu lopatkami uveden do rotačního pohybu.
Drátěné nebo textilní vložky, obr. 8.18, fungují na stejném
principu jako lamelové odlučovače. Husté pletivo nutí plyn
měnit směr proudění při obtékání jednotlivých vláken. Větší
kapky nejsou schopny sledovat tyto změny a naráží na vlákna,
kde se zachytí.

Obr. 8.18 Demistér
spletené lože
(Zdroj Ningbo T.C.I. Co. Ltd.)

Cyklónový odlučovač kapek, obr. 8.19, pracuje na stejném
principu jako cyklóny, kap. 8.2.1. Kapky se odstředivou silou
dostávají ke stěně separátoru, kde se zachytí a odtékají. Vířivý
pohyb plynu je dosahován tangenciálním uvedením plynu do
komory odlučovače, skloněnými lopatkami uspořádanými do
kruhu, spirálovou vstupní plochou do válcového těla odlučovače
nebo uvedením plynu do kanálu svinutého do spirály, ze kterého
odchází středem.
Aerosolový filtr. Aerosol je
uváděn na vnější stranu filtru
a postupuje dovnitř, odkud je
odváděn vyčištěný plyn. Filtr je
tvořen několika vrstvami jemných
skleněných vláken umístěnými
mezi dvěma kruhovými síty, obr.
8.20. Vlákna vytváří kapiláry
o různém směru s postupně se
Obr. 8.20
zmenšujícím průměrem, obr. 8.21.
Filtr (Zdroj
Částice
aerosolu
v důsledku
www2.donaldson.com)
Brownova pohybu a změny směru
proudění plynu naráží na stěny kapilár, kde se zachytí. Na stěnách
kapilár probíhá shlukování drobných kapek a jejich spojování do
větších kapek. Velké kapky jsou plynem tlačeny do okrajové
sběrné vrstvy filtru s většími kanálky a tyto kapky gravitací
protékají sběrnou vrstvou a klesají ke dnu filtru, kde se
shromažďují.

Obr. 8.19
Cyklónový
odlučovač kapek
(Zdroj Australien
Flexible Joints)

Obr. 8.21
Vrstvy aerosolového
filtru (Zdroj
www.filtrationgroup.com)

9. FILTRACE A ODSTŘEĎOVÁNÍ
Operace filtrace a odstřeďování se užívají k rozdělení heterogenních systémů kapalina – tuhá
fáze (suspenze) a odstřeďování navíc ještě k separaci nemísitelných kapalin (emulzí).
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9.1 Filtrace
Suspenze dělíme podle velikosti částic tuhé
fáze suspendované v kapalině na suspenze


hrubé s částicemi ≥ 100 μm,



jemné s částicemi mezi 1 až 100 μm,



zákaly s částicemi 0.1 až 1 μm,



koloidní s částicemi menšími než 0.1
μm.

Filtrace
a) průtočná
Suspenze

b) příčný tok

suspenze

Částice pod 1 μm již v kapalině prakticky
Filtrát
Permeát
nesedimentují, ale vykonávají chaotický tzv.
Brownův pohyb, který je způsoben nárazy
Obr. 9.1 Druhy filtrace
molekul kapaliny do tuhé částice a vzhledem
filtru (Zdroj Filtration Solutions Inc.)
k její malé hmotnosti ji udělují hybnost. Tuhé
částice se od kapaliny oddělují tím obtížněji, čím jsou menší.
Podle způsobu provedení rozlišujeme filtraci příčným tokem a filtraci průtočnou.
Při průtočné filtraci, obr. 9.1 a, je suspenze přiváděna na porézní přepážku, která zachytí
tuhou fázi a propustí kapalinu. Vytvořená vrstva tuhé fáze na porézní přepážce se nazývá
filtrační koláč a prošlá kapalina filtrát. Při filtraci příčným tokem, obr. 9.1 b, je z roztoku,
nebo suspenze, odstraňována kapalina, jejíž molekuly procházejí polopropustnou
(semipermeabilní) membránou. V původním roztoku nebo suspenzi tak stoupá koncentrace
rozpuštěné nebo tuhé látky, tzn. roztok nebo suspenze se
Tuhá
zahušťuje. Výsledkem je koncentrovaný roztok nebo
fáze
suspenze, tzv. koncentrát a rozpouštědlo odstraněné
z roztoku (suspenze) přes membránu, tzv. permeát.
9.1.1 Filtrace příčným tokem

Voda

Soli Makromolekuly

Filtraci příčným tokem rozlišujeme podle velikosti
Makromolekuly Tuhá fáze
částic, které je možno z roztoku (suspenze) odstranit na
mikrofiltraci, ultrafiltraci, nanofiltraci a reverzní
osmózu. Jednotlivé druhy se liší jen velikostí pórů
membrány. Mikrofiltrací můžeme odstranit jen
Voda Soli
nerozpuštěné částice větší než 0.1 μm, kapky tuku
Obr. 9.2 Mikro- a ultrafiltrace
a bakterie. Při ultrafiltraci odstraníme z roztoku částice
(Zdroj Membrana Filtration)
o velikosti 10 nm až 0.1 μm, velké organické molekuly
jako bílkoviny, tuky a polysacharidy, zatímco
anorganické soli, cukry, organické kyseliny a jejich soli membrána nezachytí, obr. 9.2.
Nanofiltrací se odstraní téměř všechny částice přítomné v kapalině, s výjimkou malých a málo
nabitých anorganických iontů, jako např. Cl nebo Na+. Membránami pro reverzní osmózu
projdou jen molekuly vody a pouze nepatrné množství malých anorganických iontů.
Při filtraci přes membrány musíme na roztok (suspenzi) působit tlakem k překonání
„mechanického“ odporu membrány proti průniku molekul a tzv. osmotického tlaku.
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Otevřenou U trubici, která je rozdělena v nejnižší
patm
patm
patm p2
části
polopropustnou
membránou,
která
mtm
propouští molekuly rozpouštědla, ale ne
=
rozpuštěné látky, naplníme levé rameno čistým
rozpouštědlem a pravé roztokem tak, aby hladiny
v obou ramenech byly ve stejné výši, obr. 9.3 a.
π
Na hladiny v obou ramenech působí stejný
atmosférický tlak patm. Ponecháme-li systém
v klidu, čisté rozpouštědlo postupně proniká do
roztoku a zřeďuje jej. Hladina roztoku pozvolna
stoupá a po čase se zastaví, obr. 9.3 b, tj. systém
dospěje do rovnováhy. Vyšší sloupec roztoku
působí větším tlakem na svou stranu membrány,
a
b
c
než jakým působí sloupec čistého rozpouštědla
Obr. 9.3 U trubice naplněná vodou a
na opačnou stranu membrány. Tím se vyrovnává
roztokem
rozdíl chemických potenciálů rozpouštědla na
obou stranách membrány. Rozdíl výšek hladin v ramenech U trubice tak představuje tzv.
osmotický tlak, π. Čím je koncentrace roztoku vyšší, tím je osmotický tlak větší. Pokud chceme
zabránit zřeďování roztoku, musíme na roztok v pravém rameni U trubice působit dodatečným
tlakem, který je roven osmotickému tlaku.
Pokud budeme na roztok působit tlakem p2  patm + π, začnou molekuly rozpouštědla
z roztoku pronikat do rozpouštědla a hladina roztoku klesá. Po jisté době se opět dostaví
rovnováha podle tlaku, kterým na roztok působíme, obr. 9.3 c. Závislost osmotického tlaku na
teplotě a koncentraci roztoku udává van´t Hoffova rovnice
π = cRT
-3

kde c je koncentrace roztoku v mol.m , R univerzální plynová konstanta a T absolutní teplota.
Membrány pro filtraci příčným tokem jsou
vyrobeny z organických polymerů. Sestávají
z membrány o tloušťce 0.1 až 1 μm umístěné na
podpůrné porézní vrstvě z téhož polymeru
a opatřené propustnou vrstvou jiného polymeru,
která membráně dodává mechanickou pevnost.
Velikost otvorů membrány se zmenšuje od
mikrofiltrace (0.1 - 5 μm) přes ultrafiltraci (0.1 10 nm) a nanofiltraci (2 - 10 nm) až k reverzní
osmóze (0.5 - 2 nm).
Filtrovaný roztok musí být pod tlakem,
který závisí na velikosti pórů membrány;
0.15 až 0.4 MPa při mikrofiltraci, 0.2 až
1.4 MPa při ultrafiltraci a až 8 MPa při
reverzní osmóze. Tlak je větší než
osmotický tlak, protože je třeba, aby
molekuly vody pronikly membránou
v dostatečně krátkém čase.

koncentrát

permeát

Obr. 9.4 Filtrace s příčným tokem
(Zdroj Mantec Technical Ceramics)

Obr. 9.5 Membránový filtrační element

Nejjednodušší konstrukce filtračního
(Zdroj Power Plastics s.r.o.)
elementu příčným tokem je na obr. 9.4.
Na perforované vnitřní ocelové trubce, která sbírá a odvádí permeát, je umístěna membrána.
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Do mezitrubkového prostoru je pod tlakem uváděn roztok (suspenze) a po zkoncentrování
odváděn. K získání maximální filtrační plochy v jednom elementu jsou membrány svinuty do
spirály, obr. 9.5. Mezi dvěma sousedními membránami je vložen list materiálu, kterým
permeát odtéká do sběrné perforované ocelové trubky ve středu elementu. K vnější straně
obou membrán přiléhá distanční vložka vytvářející prostor, kterým protéká roztok.
9.1.2 Filtrace průtočná
Při průtočné filtraci se tuhá fáze suspenze zachytí
buď v objemu (hloubková filtrace, obr. 9.6) nebo
na povrchu filtrační přepážky (koláčová filtrace).
Hnací silou filtrace je rozdíl tlaků nad a pod filtrační
přepážkou. Během filtrace se postupně zvyšuje
odpor proti průchodu kapaliny. Oddělení tuhé fáze
od kapaliny ale není nikdy úplné, protože velmi
malé částice projdou do filtrátu, alespoň
v počátečních stadiích filtrace, než se filtrační
přepážka „zatáhne“ a nahromaděný filtrační koláč
začne také sloužit jako další filtrační přepážka.
Filtrační koláč vždy zadržuje jisté množství
kapaliny.

suspenze

filtrační
lože

filtrát

Obr. 9.6 Hloubková filtrace
(Zdroj www.encyclopedia.che.engin.
umich.edu)

Filtrační přepážka může být sypaná (písek, piliny), textilní (filtrační
plachetky), keramická (porézní keramické svíčky nebo desky) nebo
vláknitá (skleněná vata, buničina, filtrační papír). Během filtrace se
filtrační přepážka postupně ucpává malými částicemi, vzrůstá její
odpor k průchodu tekutiny a v důsledku toho klesá rychlost filtrace.
Jakmile rychlost filtrace poklesne pod únosnou mez, je třeba
z filtrační přepážky promytím odstranit zadržené částice, nebo ji
vyměnit.
Pískové filtry, obr. 9.7, jsou tvořeny pískovým ložem, které při
průchodu suspenze zachytí ve svém objemu přítomné větší částice
tuhé fáze. Písek je nasypán na vrstvu kusového koksu umístěnou na
perforovaném roštu. Hnací silou této hloubkové filtrace je gravitace.
Pískové lože se postupně ucpává a je třeba jej pravidelně čistit
protiproudním proplachováním. Odpor pískového lože však roste
Obr. 9.7
se zvyšujícím se počtem proplachů. Po čase je třeba pískové lože
Pískový filtr
vyměnit. Pískové filtry se užívají
pro odstranění tuhých částic z kapalin s malým obsahem tuhé
fáze, jako třeba k úpravě říční vody na vodu technologickou.

Obr. 9.8 Tlaková nuč
(Zdroj Solidliquidseparation.com)

Nuče, obr. 9.8, jsou jednoduchá zařízení s filtrační přepážkou
(většinou textilní) umístěnou na perforovaném roštu. Rozdíl
tlaků nad a pod filtrační přepážkou docílíme buď snížením
tlaku v prostoru sběru filtrátu (vakuové nuče) nebo
zvýšením tlaku na filtrující suspenzi (tlakové nuče).
Nejjednodušší vakuová nuč je nahoře otevřená nádoba
s perforovaným roštem, na kterém je filtrační plachetka.
Prostor pod roštem je napojen na vývěru a je v něm udržován
stálý podtlak. Filtračním koláčem je po ukončené filtraci
prosáván vzduch k odstranění části zadržené kapaliny a poté
je odstraněn ručně. Moderní nuče jsou vybaveny mícháním
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suspenze během filtrace, sušením koláče průchodem
horkého vzduchu a také vyhrabováním filtračního koláče.
Nuče mohou pracovat jen diskontinuálně.
Vakuový rotační filtr, obr. 9.9, 9.10, je kontinuální
filtrační zařízení vhodné pro suspenze obsahující 2 až
40 hm.% tuhé fáze. Zařízení je v podstatě perforovaný
válec otáčející se kolem vodorovné osy, který je přibližně
z jedné třetiny ponořen do žlabu s filtrovanou suspenzí.
Na povrchu válce je filtrační přepážka tvořená náplavem
nebo filtrační tkaninou. Uvnitř je válec rozdělen
přepážkami na několik sekcí připojených na rozváděcí
hlavu, pomocí které se jednotlivé sekce postupně připojují
na vakuum, odvod filtrátu nebo tlakový vzduch. Při
průchodu válce žlabem naplněným suspenzí se na
filtrační přepážce utvoří filtrační koláč. Filtrát přechází do
vnitřku válce, odkud je odváděn. Po vystoupení válce ze
suspenze je filtrační koláč nejprve zbaven filtrátu, potom
sprchován promývací vodou a ve zbývající třetině otočky
válce dochází k vysušování koláče prosáváním vzduchu.
Odvod filtrátu může být oddělen od odvodu promývací
kapaliny. Před opětovným vstoupením válce do suspenze
je filtrační koláč mechanicky odstraněn z filtrační
přepážky.
Vakuový listový filtr (Moore filtr), obr. 9.11, je využíván
zejména při výrobě pigmentů pro získání tuhé fáze ze
suspenze. Baterie listů z vlnitého plechu, které jsou
potaženy filtrační tkaninou a opatřeny odvodem filtrátu,
zavěšená na jeřábu je ponořena do míchané suspenze.
Podtlakem je nasávána suspenze, filtrát je odváděn
a na povrchu listů se vytvoří filtrační koláč. Poté se
tato baterie, udržovaná stále v podtlaku, přenese do
vany s promývací vodou, kde se filtrační koláč
promyje. Po promytí se baterie přemístí nad zásobník
a zruší se podtlak. Filtrační koláč se uvolní a spadne
do sběrné nádrže.

Obr. 9.9 Vakuový rotační filtr
(Zdroj Solidliquid-separation.com)

Obr. 9.10 Vakuový rotační
filtr (Zdroj Gouldorecrusher.com)

Obr. 9.11 Vakuový listový filtr
Tlakový listový filtr (Kelly filtr), obr. 9.12, je určen
k filtraci velmi řídkých suspenzí, tj. suspenzí s nízkou
koncentrací tuhé fáze. Baterie vertikálních dutých filtračních listů potažených filtrační
plachetkou je napojena na společné odvodní potrubí filtrátu. Baterie listů, připevněná na
pojízdné konstrukci, je umístěna v horizontálně položené
nádobě. Do nádoby se pod tlakem kolem 0.5 MPa vhání
kapalina, kterou potřebujeme zbavit tuhé fáze. Na povrchu
listů se zachycuje tuhá fáze, filtrát je z vnitřku listů
odváděn. Po utvoření koláče se tělo filtru otevře, celý
systém filtračních listů vyjede z nádoby, filtrační koláč se
odstraní, listy jsou očištěny, vráceny zpět do nádoby
a zahájí se opět filtrace. Některé filtry zachovávají systém
Obr. 9.12 Tlakový listový filtr filtračních listů na stejném místě, aby se nemusely
odpojovat od potrubí odvádějící filtrát a pohyblivé je tělo
(Zdroj Juneng Machinery Co.)
64

filtru. Filtrační listy nemusí být uloženy vertikálně, jako je tomu u Kellyho filtru, ale také
horizontálně ve vertikální nádobě.
Svíčkový filtr, obr. 9.13, je určen pro odstranění malých množství
tuhé fáze z kapaliny. Ve vertikální nádobě jsou umístěny filtrační
svíčky, což jsou buď děrované trubky potažené filtrační plachetkou
nebo hustě omotané nití, nebo průlinčité keramické elementy.
Kapalina se čerpá pod tlakem do těla filtru. Tuhá fáze se zachytí na
povrchu filtrační svíčky, zatímco filtrát je odváděn z jejího vnitřku. Po
utvoření filtračního koláče se filtr otevře, ze svíček se filtrační koláč
odstraní opláchnutím, filtr se uzavře a je znovu připraven k dalšímu
použití. Čištění filtračních svíček může být také realizováno bez
otevření filtru proplachem zpětným tokem vody.
Diskový vakuový filtr, obr. 9.14, má
funkci obdobnou rotačnímu vakuovému
(Zdroj Weicu)
filtru. Disky potažené filtrační plachetkou
se otáčí a procházejí nádrží se suspenzí.
Každý disk je napojen na vakuum a na odvod filtrátu ve středové
ose. Po každé otočce disku je filtrační koláč seškrabován.
Promývání koláče na diskovém filtru není možné.
Obr. 9.13
Svíčkový filtr

Kalolis je velmi účinné zařízení k tlakové filtraci kapalin. Podle
konstrukce rozlišujeme rámový a komorový kalolis.
Rámový kalolis, obr. 9.15 a 9.16, je soustava rýhovaných desek
Obr. 9.14 Diskový
obalených filtrační plachetkou a prázdných rámů, opatřených
vakuový filtr (Zdroj
držadly sloužící pro manipulaci a zavěšení na nosnou konstrukci.
Solidliquid-separation)
V horní části rámů jsou otvory pro přívod suspenze, desky ve
spodní části mají odvod filtrátu do společného potrubí, nebo jsou opatřeny ventily na odvod
filtrátu do vnějšího společného odtokového žlabu. Soustava střídajících se desek obalených
plachetkami a prázdných rámů je stlačena lisem tlakem cca 15 MPa, aby zařízení těsnilo a
neunikala z něj během filtrace kapalina nebo suspenze. Suspenze se pod tlakem 0.3 až 2 MPa
přivádí do rámů, filtrát protéká plachetkami do desek a odvádí se jimi, zatímco na plachetkách
se vytváří filtrační koláč. Po naplnění prostoru uvnitř rámů filtračním koláčem se uzavře
přívod suspenze a do každé druhé desky se přivede pod filtrační plachetku promývací
kapalina. Ta z desek prochází přes
Promývání koláče
filtrát
filtrační koláč v obou přiléhajících
rámech, promývá koláč a je odváděna
dvěma sousedními deskami, odkud
koláč
vytéká. Po promytí koláče se rámy
plachetka
s deskami uvolní, vzdálí od sebe nebo
sundají z nosné konstrukce a z rámů
suspenze
se odstraní filtrační koláč, který
rám
deska
obvykle padá na pásový dopravník
a
b
umístěný pod kalolisem. Po očištění
filtračních plachetek se desky a rámy
Obr. 9.15 Rámový kalolis (a) plnění kalolisu
znovu zavěsí na nosnou konstrukci
(Zdroj Micronics Inc),
a stlačí.
(b) promývání filtračního koláče (Zdroj Andritz)
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Komorový kalolis, obr. 9.17, se liší od rámového
tím, že nemá rámy a je tvořen pouze deskami
potaženými plachetkami, přičemž každá deska má
vlastní odvod filtrátu. Desky jsou tvarovány tak, aby
vytvářely komory, ve kterých se shromažďuje
filtrační koláč. Jak suspenze, tak i promývací
kapalina se přivádí otvorem umístěným uprostřed
desek. Některé komorové kalolisy jsou vybaveny
pružnými membránami. Po ukončení promývání,
tlakový vzduch přivedený pod membránu přitlačí na
utvořený filtrační koláč, který slisují a tím jej
odvodní, tj. sníží obsah zadržené promývací
kapaliny v koláči.
Obr. 9.16 Kalolis
(Zdroj www.dicalite-europe.com

deska
filtrát

Filtrát
Filtrační
plachetka
Suspenze

Filtrační
suspenze
koláč

Filtrát

Obr. 9.17 Komorový kalolis
(Zdroj Micronics Inc)

Horizontální pásový vakuový filtr, obr. 9.18,
sestává z „nekonečného“ pásu filtrační tkaniny
umístěné na podpůrném kovovém perforovaném
pásu, pod nímž jsou umístěny vany napojené na odvod
filtrátu a vakuum. Filtrovaná suspenze natéká na pás
kontinuálně. Pás se pohybuje krokově, vždy jen o délku
jedné vany. Při posunu pásu je vždy krátce zrušeno
vakuum ve vanách. Filtrační koláč, který se utvoří na
povrchu pásu, může být promýván a odvodněn
prosáváním vzduchu. Na konci pásu je koláč
seškrabován, filtrační tkanina očištěna oplachem a po
promytí se vrací zpět na začátek filtru. Pásový filtr může
být také uspořádán tak, aby pracoval v přetlaku.
V takovém případě jsou nad filtračním pásem umístěny
vany těsně přiléhající k pásu, které jsou napojeny na
tlakový vzduch.

9.2 Odstřeďování
Oddělování těžší fáze z emulzí
nebo suspenzí lze zintenzívnit
využitím odstředivé síly, která je
mnohonásobně
větší
než
gravitační síla (1 000 až 60 000x)
a navíc je ji možno regulovat.
Odstředivou sílu získáme rotací
bubnu obsahujícího emulzi nebo
suspenzi. Odstředivá síla Fodstř je
úměrná součinu poloměru nádoby
r a druhé mocnině počtu otáček n,
tj. Fodstř  r.n2.

filtrační koláč

filtrát

Obr. 9.18 Pásový vakuový filtr
(Zdroj www.alibaba.com)

Účinnost oddělení tuhé fáze můžeme tedy zvyšovat jak zvětšením poloměru bubnu, tak
i zvýšením počtu jeho otáček. Současné zvyšování poloměru bubnu a počtu otáček je
omezeno pevností konstrukčního materiálu. Hranice je někde kolem 2 500 ot.min-1
a poloměru bubnu 0.75 m. Jelikož větší vliv na zvýšení odstředivé síly mají otáčky bubnu než
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jeho poloměr, velmi účinné odstředivky mají až 40 000 ot/min-1 při průměru bubnu kolem
40 cm, tzv. ultraodstředivky.
Vlivem odstředivé síly se těžší fáze shromažďuje na stěnách bubnu. Pokud jsou stěny bubnu
souvislé, je těžší fáze hromadící se na vnitřní stěně bubnu periodicky, nebo nepřetržitě,
odstraňována. Odstředivky, ve kterých je oddělována těžší kapalná fáze z emulze se nazývají
separační odstředivky, pokud je oddělována tuhá fáze ze suspenze, jde o sedimentační
odstředivky. Jsou-li stěny nádoby tvořené hustým sítem nebo perforovaným plechem
potaženým filtrační přepážkou, které zadržují tuhou fázi a propouštějí kapalinu, jde o filtrační
odstředivky, které v podstatě pracují jako velmi účinné filtry.
9.2.1 Filtrační odstředivky
Hnací silou filtrace je rozdíl tlaků vytvořený odstředivou silou.
Působením této síly je suspenze tlačena na stěnu bubnu, tuhá fáze
se zachytí na filtrační přepážce a je vlivem odstředivé síly
stlačována, kapalina prochází filtrační přepážkou do prostoru
mezi pláštěm odstředivky a rotujícím bubnem, odkud je
odváděna vypouštěcím hrdlem.
Bubnová filtrační odstředivka, obr. 9.19, může mít buben buď
zavěšený, nebo umístěný na spodní tříbodové podpěře.
Perforovaný, vertikálně uložený, buben je vyložen filtrační
plachetkou, pokud není konstruován z hustého síta. Odstředivka
Obr. 9.19 Bubnová
pracuje buď šaržovitě nebo polokontinuálně, pokud jsou
filtrační odstředivka
jednotlivé fáze řízeny automaticky.
(Zdroj Ferrum AG)
Bubnová filtrační odstředivka má 5
pracovních fází: (1) při nízkých otáčkách bubnu se napouští
suspenze, kapalina prochází plachetkou do vnějšího prostoru
koláč
odstředivky a na plachetce se vytváří koláč, (2) zvýší se rychlost
bubnu na pracovní otáčky kolem 1 000 ot.min-1 a z filtračního
suspenze
koláče je odstraněna většina matečného roztoku, (3) promytí koláče
nástřikem promývací kapaliny ve formě malých kapek tak, aby
pokryla celou plochu koláče, (4) po promytí se po jistou dobu
udržují pracovní otáčky bubnu, aby se z koláče odstranilo
filtrát
maximum kapaliny (vysušení koláče), (5) při snížených otáčkách je
Obr. 9.20
filtrační koláč vyřezán a odstraněn z bubnu výpustí ve středu
Horizontální
spodní části bubnu. Vlhkost zadržená v koláči se podle povahy tuhé
odstředivka
fáze pohybuje mezi 2 až 7 hm.%.
Buben odstředivky může také rotovat
kolem horizontální osy, obr. 9.20.
V takovém případě buben rotuje rychlostí
750 až 2 500 ot.min-1. Pracovní fáze
odstředivky jsou stejné jako v předchozím
případě. Po ukončení procesu je filtrační
koláč odstraněn pomocí vyřezávače.
Odstředivka je obvykle řízena automaticky
a pracuje polokontinuálně.

suspenze

filtrát

Pulsující odstředivka, obr. 9.21, je
kontinuálně pracující odstředivka, která
sestává ze dvou (jednostupňová) nebo více
(vícestupňová)
oddělených
bubnů

tuhá
fáze

Obr. 9.21 Pulsující odstředivka
(Zdroj Tema Systems Inc.)
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současně rotujících stejnou rychlostí kolem horizontální
osy. Průměr bubnu se pohybuje od 20 cm do 1.5 m.
Rychlost rotace nejmenšího bubnu je od 1 000 do
3 500 ot.min-1. U největšího bubnu mohou být otáčky
nižší, kolem 1 000 ot.min-1. Bubny odstředivky,
s výjimkou největšího, oscilují (pulsují) podél
horizontální osy otáčení. U jednostupňové odstředivky
osciluje pouze menší buben podél osy otáčení 80 až 100x
za minutu, jak je vyznačeno šipkou na obr. 9.21. Bubny
jsou zhotoveny z hustého síta, které propouští filtrát
a zadržuje krystaly. Suspenze je přiváděna do bubnu
o nejmenším průměru distributorem, který rozdělí
tuhá
filtrát
suspenzi rovnoměrně po celém obvodu síta, kde se
fáze
Obr. 9.22 Filtrační odstředivka
vytvoří filtrační koláč. Největší množství kapaliny, asi
se šnekovým podavačem
80 %, se odstraní ze suspenze již v oblasti přívodu
filtrační
koláč
(Zdroj Jiangsu Peony
Centrifuge
suspenze. Filtrát prochází do vnějšího prostoru
Manufacturing Co.)
odstředivky, odkud je odváděn. Pohyb bubnu vzhledem
k distributoru posouvá filtrační koláč do druhého bubnu,
kde může být promyt nástřikem promývací kapaliny. Filtrát a promývací kapalina mohou být
jímány odděleně. V další části druhého bubnu se filtrační koláč odvodní. Z odstředivky
odchází filtrační koláč přepadem přes okraj druhého bubnu. Odstředivka musí být periodicky
promývána, aby se odstranily krystaly zachycené na sítě a aby nedocházelo k vylučování tuhé
fáze z filtrátu ve vnějším prostoru odstředivky. Kontinuálně pracující odstředivka vyžaduje co
nejstálejší procesní podmínky, tj. množství nátoku a koncentraci tuhé fáze v suspenzi, aby
byly dosaženy optimální podmínky filtrace a tím stálá kvalita výsledného produktu. Proto se
před odstředivku zařazuje hydrocyklón, statické sedimentační zařízení nebo filtr, z kterého je
zahuštěná suspenze dávkována do odstředivky speciálním dávkovačem.
suspenze

Filtrační odstředivka se šnekovým podavačem, obr. 9.22, sestává
z konického sítového bubnu, ve kterém se otáčí šnekový podavač
stejným směrem jako buben, ale menší rychlostí. Suspenze krystalů je
uváděna do odstředivky distributorem k čelu bubnu. Filtrační koláč se
velmi rychle utvoří a je zbaven většiny filtrátu v první části bubnu.
Šnekový podavač posunuje filtrační koláč po sítě směrem k okraji
bubnu. Ve střední části bubnu je filtrační koláč promyt promývací
kapalinou. Filtrát a promývací kapalina jsou jímány odděleně.
V poslední části bubnu je koláč zbaven zadržené kapaliny a přepadává
přes okraj bubnu do vnějšího prostoru odstředivky odkud je odváděn
z odstředivky. Pokud je posun koláče po sítě zajišťován vibracemi
bubnu místo šnekovým podavačem, jde o vibrační odstředivku.

Obr. 9.23
Separační
odstředivka

9.2.2. Separační a sedimentační odstředivky
Bubnová separační odstředivka, obr. 9.23, má souvislé stěny bubnu. Oddělovaná kapalná
směs je uváděna do spodní části bubnu. Kapalina vytvoří na stěně prstenec, který se pohybuje
zdola nahoru, přičemž těžší fáze zůstává na stěně bubnu a lehčí fáze vytvoří vrstvu směrem
k ose bubnu a přetéká přes jeho okraj do vnějšího prostoru odstředivky, odkud je odváděna.
Alternativně mohou být obě fáze kontinuálně odsávány. Chceme-li získat čistou kapalinu
zbavenou tuhé fáze, tuhá fáze usazující se u stěn bubnu musí být pravidelně odstraňována při
přerušení chodu odstředivky.
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Sedimentační
odstředivka
se
šnekovým
podavačem
sestává
z horizontálně umístěného kónického
suspenze
bubnu rotujícího rychlostí 1 200 až
8 000 ot.min-1, ve kterém je šnek
rotující stejným směrem, ale s menší
rychlostí než buben. Suspenze je do
odstředivky uváděna distributorem
kapalina
tuhá fáze
umístěným v ose rotace. Tuhá fáze se
shromažďuje na vnitřní stěně bubnu
a šnekem, jehož závity jsou skloněny
Obr. 9.24 Sedimentační odstředivka
směrem k výstupu tuhé fáze, je
(Zdroj Tema Systems Inc.)
dopravována do kónické části bubnu
odkud odchází z odstředivky. Kapalina odtéká z odstředivky na opačné straně bubnu přes
hradítko, kterým se nastavuje výška hladiny kapaliny v odstředivce. Tento typ odstředivek
pracuje se suspenzemi obsahující značné množství tuhé fáze. Na obr. 9.24 je sedimentační
odstředivka, která odděluje tuhou fázi od kapaliny.
Pokud tuhou fázi potřebujeme ještě odvodnit, tak konická část bubnu je perforovaná a tato
část slouží jako filtrační odstředivka.
Kombinovaná separační a sedimentační odstředivka se šnekovým podavačem, obr. 9.25.
Do odstředivky je uváděna emulze dvou nemísitelných kapalin obsahující také tuhou fázi.
Tuhá
fáze
se
těžší fáze
shromažďuje
na
stěně
bubnu
a šnekový podavač ji
vynáší do konické
nátok
části bubnu, odkud
přepadá do vnějšího
lehčí fáze
prostoru odstředivky
tuhá fáze
a gravitací je pak
Obr. 9.25 Kombinace separační a sedimentační odstředivky
odstraňována.
(Zdroj Juneng Machinery (China) Co.,)
Kapalina se rozdělí
na těžší (znázorněno
modrou barvou na obr. 9.25) a lehčí (žlutá barva) fázi.
Lehčí kapalná fáze pak odchází přes hradítko
suspenze
z odstředivky, zatímco je těžší fáze u stěny bubnu
odsávána.
kapalina
Disková odstředivka, obr. 9.26, se užívá na dělení
emulzí (směs nemísitelných kapalin) nebo na oddělení
malého množství tuhé fáze (obsah do 2 %) ze suspenze.
Odstředivka sestává z vertikálního rotujícího bubnu
s vestavěným systémem šikmých talířů z tenkých plechů,
které rotují současně s bubnem. Prostory mezi talíři
slouží jako jednotlivé odstředivky a výrazně urychlují
celý proces. Suspenze nebo emulze je uváděna do
odstředivky v ose rotace do spodní části bubnu. Těžší
fáze se shromažďuje na spodní straně výše položeného
talíře a klouže po něm od ke stěně bubnu. Lehčí fáze se
pohybuje po horní straně níže položeného talíře k ose
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kapalina

tuhá fáze

Obr. 9.26. Disková usazovací
odstředivka
(Zdroj GEA Westfalia)

rotace, odkud je kanálky vedena do odvodního potrubí odstředivky. Odstředivka na tuhou fázi
může pracovat šaržovitě, kdy je nashromážděná tuhá fáze periodicky odstraňována za
přerušení chodu odstředivky, nebo kontinuálně. Pokud jsou
děleny emulze, odstředivka pracuje vždy kontinuálně.
Ultraodstředivka, obr. 9.27, je určena pro dělení suspenzí
obsahujících velmi malé tuhé částice, nebo emulzí, kde obě
kapaliny mají podobnou měrnou hmotnost. K separaci je
zapotřebí velká odstředivá síla, kterou není možno v běžných
odstředivkách dosáhnout. Jelikož odstředivá síla roste rychleji
s otáčkami než s průměrem bubnu, dosáhne se velké odstředivé
síly vysokými otáčkami, až 40 000 ot.min-1, při malém průměru
bubnu, asi 20 až 40 cm. Ultraodstředivka sestává z bubnu ve
tvaru trubky rotujícího kolem vertikální osy, pomalu se
rozbíhajícího motoru a startéru. Emulze nebo suspenze, která je
uváděna tryskou do spodní části bubnu, postupuje vzhůru
a z horní části bubnu odchází. Pokud se oddělují kapaliny, je
odvod jednotlivých fází kontinuální; v případě suspenze tuhá
fáze zůstává uvnitř bubnu a je ji nutno periodicky odstraňovat po
zastavení odstředivky.

Obr. 9.27
Ultraodstředivka
(Zdroj
www.liaoyanglongda.en.ma
de -in-china.com

10. DĚLENÍ SLOŽEK PLYNNÉ SMĚSI
Složku z plynné směsi můžeme izolovat absorpcí, tj. pohlcením do kapaliny, ve které se
rozpouští, adsorpcí, tj. zachycením na povrchu tuhé fáze, destilací po zkapalnění plynné
směsi nebo polopropustnými membránami.

10.1 Absorbce

pi(g)

10.1.1 Podmínky absorpce
Pohlcení plynu kapalinou je vlastně rozpouštění plynu v dané
kapalině. Hnací silou tohoto děje je rozdíl parciálních tenzí dané
složky v plynné směsi a nad kapalinou, ve které se rozpouští.
K přechodu složky i z jedné fáze do druhé dojde, pokud je změna
jejího chemického potenciálu při ději záporná, tj.

pi(l)

Obr. 10.1 Hnací
síla absorpce

 = po - před  0
Za předpokladu, že se složka chová ideálně

 = °i + RT ln pi(l) - °i + RT ln pi(g) = RT ln pi(l) / pi(g)
Standardní chemický potenciál °i je pro oba stavy stejný. Aby bylo   0 musí být
pi(l) / pi(g)  1, tj. pi(l)  pi(g), a složka je pohlcována kapalinou. V případě pi(l) = pi(g)
je systém v rovnováze a k absorpci složky kapalinou nedochází. Pokud je pi(l)  pi(g) složka
se z kapaliny desorbuje a přechází do plynné fáze.
Pokud je parciální tlak i-té složky v plynné směsi, pi(g), větší než parciální tlak složky nad
kapalinou, pi(l), při stejné teplotě, dochází k pohlcování složky kapalinou, tj. k rozpouštění
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(absorpci) složky. Pokud je parciální tlak i-té složky nad kapalinou větší než v plynné směsi,
dochází k přechodu složky z kapaliny do plynu tj. k desorpci, obr. 10.1.
V rovnováze se chemické potenciály rozpuštěné složky v kapalině a v plynné fázi sobě rovnají

°i(l) + RT ln xi(l) = °i(g) + RT ln pi(g)
kde xi(l) je molární zlomek i-té složky v kapalině. Úpravou dostaneme
ln xi(l) = °i(g) - °i(l) / RT + ln pi(g)
Odlogaritmováním vztahu
xi(l) = exp°i(g) - °i(l) / RT . pi(g)
xi = Hi . pi(g)
kde Hi = exp°i(g) - °i(l) /RT je tzv. Henryho konstanta, která má rozdílnou hodnotu
pro každou složku plynné směsi v dané kapalině a je funkcí teploty.
Množství absorbované složky do kapaliny je tím větší, čím je parciální tlak složky v plynné
fázi vyšší, tzn. tím více složky se rozpustí (absorbuje) v kapalině.
Závislost rozpustnosti plynné složky v kapalině na teplotě stanovíme derivací Henryho
konstanty podle teploty za konstantního tlaku,
(Hi / T)p = exp°i(g) - °i(l) / RT.(°i(g) - °i(l) / RT/T)p
Jelikož (i / T)p = - hi / RT2, kde hi je parciální molární entalpie, je předchozí vztah roven
(Hi / T)p = exp°i(g) - °i(l) / RT.- hi(g) + hi(l) / RT2¨
Protože
hi(l) - hi(g) = Hrozp
a absorpce plynné složky kapalině je exotermní proces, tj. Hrozp  0, bude vždy
(Hi / T)p  0 neboť exponenciální člen pravé strany předcházející rovnice je vždy kladný.
S rostoucí teplotou Henryho
konstanta klesá a proto při
stejném parciálním tlaku i-té
složky v plynné směsi se při vyšší
teplotě v kapalině rozpustí
(absorbuje) méně složky.
Vyšší tlak plynné směsi a nižší
teplota
kapaliny
podporují
absorpci
plynné
složky.
U desorpce je tomu naopak; vyšší
teplota kapaliny a nižší tlak
plynné směsi podporují desorpci.
10.1.2 Zařízení pro absorpci

(g)
(l)

(g)

(l)

(l)

(g)
(l)

(g)

(l)

(g)

(l)

(g)
c
Obr. 10.2 Kolona (a) náplňová, (b) patrová, (c) filmová

a

b

Absorpci průmyslově realizujeme
většinou v kolonách, kde dochází ke styku proudu plynu s kapalinou. Podle tlaku, při kterém
kolona pracuje, rozlišujeme kolony atmosférické, vakuové a tlakové. Podle druhu vestavby,
na níž dochází ke styku obou fází, dělíme kolony náplňové a výplňové, patrové a filmové,
obr. 10.2.
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Náplňové a výplňové kolony mají vnitřní prostor
vyplněný buď sypanou náplní, nebo strukturovanou výplní
zvyšující povrch v jednotce objemu kolony, po kterém
stéká kapalina. Náplní mohou být volně sypané kroužky
různého typu, jako např. Raschigovy kroužky, obr. 10.3,
nebo tvarovaná sedla. Dosáhne se obvykle plochy
300 m2.m-3. Náplň je rovnoměrně skrápěna kapalinou po
celém průřezu kolony pomocí rozdělovače (perforované
Obr. 10.3 Raschigovy
desky, zkřížené žlaby, rozstřikování). Do spodní části
kroužky
kolony se uvádí plynná směs. Ve výplňových kolonách je
(Zdroj www.wikipedia.org)
místo volně sypaných tělísek tvarovaná (strukturovaná)
výplň, která zvyšuje plochu v jednotce objemu kolony na
500 až 1 000 m2.m-3, obr. 10.4. Výplně jsou složeny z různě
prolamovaných plechů nebo sít upořádaných tak, aby se
v objemu výplně vytvořily zalomené, vzájemně se protínající,
kanálky, kterými proti sobě proudí plyn a kapalina.
Účinnost kolony velmi záleží na intenzitě skrápění náplně
kapalinou a rychlosti jednotlivých proudů. Při malých průtocích
kapalina jen smáčí povrch náplně a vytváří povrchový film.
Styk obou fází je jen velmi omezený a výměna hmoty mezi
Obr. 10.4 Strukturovaná
fázemi je malá. Při zvýšení průtoku je stékající kapalina
výplň
brzděna plynem, zvětšuje se tloušťka povrchového filmu. Tím
(Zdroj Sulzer Chemtech)
vzrůstá objem kapaliny zadržené v náplni a současně i výměna
hmoty mezi oběma fázemi. Při dalším zvýšení průtoku kapaliny
nebo
plynu dojde k zaplnění objemu náplně kapalinou, ve které je
(l)
rozptýlen plyn. Při tomto tzv. zahlcení kolony se značně zvýší
mezifázové rozhraní, na kterém
dochází k výměně hmoty mezi
oběma fázemi. Jelikož při zahlcení
se výrazně zvýší hydraulický odpor
(g)
kolony, je nutno provozovat kolonu
Obr. 10.5
těsně pod tímto stavem, kdy je
Propadová patra
hydraulický
odpor
přijatelný
a výměna hmoty intenzivní.
Patrové kolony jsou vybaveny vestavěnými patry, které se
podle pohybu kapaliny dělí na patra propadová
a přepadová. Konstrukce pater se liší, musí však
vždy zajišťovat požadovaný pohyb proudů kapaliny a plynu
a jejich dobrý a intenzivní styk.
Propadová patra jsou v podstatě děrované vestavby, např. síta
nebo plechy s otvory, zaplňující celý průřez kolony, ve kterých
stejnými otvory prochází plyn směrem vzhůru a kapalina
směrem dolů, viz obr. 10.5, 10.6. Obě fáze se tedy stýkají
protiproudně. Kapalina je promíchávána průchodem plynu
a dochází ke tvorbě pěny na patře. V pěně dochází k největšímu
styku obou fází a k intenzivní výměně hmoty. Tento typ kolon je
citlivý na velikost průtoku plynu, neboť při velkých průtocích
plynu kapalina nemůže procházet otvory v patrech, pěna zaplní
celý mezipatrový prostor a kolona se zahltí kapalinou.
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Obr. 10.6 Propadové
patro (Zdroj ACS Amiostco)

Obr. 10.7 Kloboučkové
patro (Zdroj KPS Metal a.s.)

Přepadová patra jsou vybavena vestavbou umožňující převod
kapaliny z výše položeného do níže položeného patra nezávisle
na proudu plynu. Jednou z konstrukcí jsou tzv. kloboučková
patra, viz obr. 10.7. Kapalina z patra na patro přechází
přepadovým zařízením, jehož stěna je ponořena do kapaliny na
níže položeném patře a tím se zabrání průniku plynu přepadem,
obr. 10.2 b. Spodní okraj kloboučku je opatřen výřezy, kterými
pára
probublává plyn do kapaliny na patře, kde dochází ke styku
Obr. 10.8 Funkce
obou fází a k výměně hmoty mezi proudy, obr. 10.8.
kloboučku (Zdroj
Kloboučky musí být na patře umístěny tak, aby byl plyn
www.separationprocesses.
rovnoměrně rozdělen po celém povrchu patra. Kapalina se
com)
mezi kloboučky intenzivně promíchává a koncentrace
absorbované látky v kapalině se tím v prostoru mezi kloboučky
vyrovnává. V důsledku pohybu kapaliny po patře směrem
k přepadu se koncentrace rozpuštěné látky na patře mění. Mezi
patry je volný tzv. separační prostor, do kterého jsou
z kapaliny unášeny kapky stržené plynem. Větší kapky
sedimentují vlivem gravitace, menší jsou unášeny do vyššího
patra, kde se zachytí. Rozptýlení plynu v kapalině na patře
nemusí být realizováno kloboučky, ale také pomocí jiných
vestaveb. Tak např. u tzv. ventilových pater, obr. 10.9, Obr. 10.9 Ventilové patro
(Zdroj www.lorien.ncl.ac.uk)
pohyblivé ventily se tlakem plynu nadzvedávají a propouští
plyn do kapaliny na patře, obr. 10.10. V takovém případě plyn
probublává opět celým objemem kapaliny na patře. Pokud tlak plynu klesne pod určitou
hranici, při které by kapalina z hořejšího patra protékala na spodní patro otvorem ventilu,
ventily se samovolně uzavřou a proces absorpce se přeruší. Kapalina z patra na patro přetéká
přepadem, stejně jako je tomu u kloboučkové kolony.
Filmové kolony sestávají ze svazku trubek, po jejichž
vnitřním povrchu stéká film kapaliny, proti kterému proudí
plyn. Trubky jsou z vnější strany chlazeny. Filmová kolona je
v podstatě vertikální trubkový výměník, ve kterém uvnitř
teplosměnných
trubek
stéká
absorpční
kapalina
a protiproudně proudí plyn, jehož jednu složku chceme
pohltit v kapalině. Film kapaliny se skládá ze tří vrstev; horní
vrstva, která je ve styku s plynem, je silně turbulentní a právě
v ní dochází k intenzivnímu styku obou fází a k přechodu
hmoty. Pod ní je mezivrstva a potom laminární vrstva
přiléhající k vnitřní stěně trubky.

pára
Obr. 10.10 Funkce ventilu
(Zdroj
www.separationprocesses.com)

10.1.3 Základní uspořádání absorpční jednotky
Absorpční jednotka se zpravidla skládá z absorpční a desorpční kolony, obr. 10.11. Plynná
směs (1) obsahující složku A, kterou potřebujeme odstranit, vstupuje do absorpční kolony (2),
kde proti ní proudí absorpční kapalina. Z hlavy kolony odchází plyn (3) zbavený složky A,
která se absorbovala v kapalině. Absorpční kapalina z kolony odchází přes výměník tepla (4),
kde se ohřeje, do hlavy desorpční kolony (5). Proti ní jdou páry kapaliny. Absorbovaná složka
A se uvolní a v čistém stavu opouští kolonu (6). Kapalina je v patě kolony zahřívána
k usnadnění desorpce složky A. Absorpční kapalina z desorpční kolony zbavená složky A
předává teplo ve výměníku (4) kapalině z absorpční kolony a potom je v chladiči (8)
ochlazena před vstupem do absorpční kolony. Okruh absorpční kapaliny je tedy uzavřený
a při provozu se jen doplňují ztráty absorpční kapaliny odparem.
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10.2 Adsorpce
Pod pojmem adsorpce rozumíme zachycování plynů,
par, kapalin nebo látek rozpuštěných v kapalině na
povrchu (vnějším i vnitřním, tj. v pórech a kapilárách)
tuhé fáze (adsorbentu). Pokud je adsorbovaná látka na
povrchu adsorbentu vázána slabými van der
Walsovými silami, jde o tzv. fyzikální adsorpci.
V případě, že je adsorbovaná látka vázána silami
podobnými chemické vazbě, které jsou podstatně větší
než síly van der Waalsovy, jde o tzv. chemisorpci. Při
zachycení molekul látky na povrchu tuhé fáze
(adsorpci) se sníží jejich kinetická energie. Snížení
kinetické energie se projeví jako adsorpční teplo,
které se uvolní. Adsorpce je vždy exotermní proces.
Adsorpční teplo je u plynů srovnatelné s jejich
kondenzačním teplem.

6

3
8
2

5

1

7
4

Obr. 10.11 Uspořádání
absorpční jednotky

10.2.1 Podmínky adsorpce
Fyzikální adsorpcí je možno za vhodných podmínek zachytit jakoukoliv složku plynu; jde
tedy o nespecifický proces. Množství zachycené složky na jednotce povrchu, objemu nebo
hmotnosti adsorbentu v rovnováze (adsorpce již dále neprobíhá) za konstantní teploty
vyjadřuje empirická Freudlichova adsorpční izoterma
a = kp

1/n

kde n je kladný exponent menší než 1 závislý na teplotě (pro každý adsorbent a adsorbovanou
látku jiný), p parciální tlak oddělované složky plynu
T1
a konstanta k je závislá na charakteru adsorbentu
T2
i adsorbované látky. S klesající teplotou a rostoucím
a
parciálním tlakem složky se množství naadsorbované
T3
složky zvyšuje, obr. 10.12.

p

Obr. 10.12 Adsorpční
izotermy, T1  T2  T3
amax

Adsorbovaná složka může vytvářet na povrchu adsorbentu
násobnou (vícemolekulární) vrstvu kdy na vrstvu již
adsorbovaných molekul se vážou další vrstvy adsorbované
složky. Při dosažení určitého tlaku začíná adsorbovaná látka
v kapilárách adsorbentu kondenzovat a adsorpční izotermy
dostávají tvar uvedený na obr. 10.13. Fyzikální adsorpce je
vratná, tzn. adsorbovanou látku lze úplně z adsorbentu
odstranit (desorbovat).
Pro chemisorpci odvodil Langmuir adsorpční izotermu
ve tvaru
a = amax K p / (1 + K p)

a

kde a je naadsorbované množství látky v jednotce hmotnosti
(objemu, nebo povrchu) adsorbentu, amax je maximální
Obr. 10.13 Adsorpční
množství látky, které může být hmotnostní (objemovou,
izoterma
povrchovou) jednotkou adsorbentu vázáno a K je konstanta.
Langmuirova
adsorpční
izoterma
předpokládá
monomolekulární vrstvu adsorbované látky vázanou na povrchu adsorbentu na rozdíl od
p
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fyzikální adsorpce, kde adsorbovaná vrstva může mít
více molekul nad sebou, obr. 10.14. Při nízkých tlacích
plynu je K.p « 1 a můžeme tedy tento člen proti
jedničce zanedbat; naadsorbované množství je lineární
funkcí parciálního tlaku složky v plynné směsi. Při
vysokých tlacích je K.p » 1 a jedničku ve jmenovateli
proto můžeme proti členu K.p zanedbat; naadsorbované
Obr. 10.14
množství dosáhlo maxima, které může daný adsorbent
Vícevrstvá adsorpce
(Zdroj www. wikipedia.org)
pohltit a dále se s rostoucím tlakem nezvyšuje,
obr. 10.15. Na rozdíl od fyzikální adsorpce,
chemisorpce často lépe a rychleji probíhá při vyšších teplotách, kdy se naadsorbuje větší
množství látky. Desorbovat chemisorbovanou látku je možno jen při vysokých teplotách
a není výjimkou, že se desorbuje chemická sloučenina vznikající na povrchu adsorbentu a ne
adsorbovaná látka.
Langumirova izoterma vychází z představy, že na povrchu
adsorbentu jsou rovnoměrně rozdělena aktivní místa adsorpce.
Počet molekul adsorbující se látky zachycených na povrchu za
jednotku času je úměrný zlomku plochy povrchu adsorbentu,
který není obsazen molekulami a parciálnímu tlaku adsorbující
se složky v plynné směsi, p,
N↓ = k1 p (1 - )

 je zlomek plochy obsazený adsorbovanou látkou. Počet
molekul opouštějící povrch adsorbentu za jednotku času je
úměrný zlomku plochy obsazeného adsorbovanými molekulami
kde

amax

p
10.15 Langmuirova
adsorpční izoterma

N↑ = k2 
V rovnováze se musí oba proudy sobě rovnat a tedy
k1 p(1 - ) = k2 
a z toho

 = k1p /( k2 + k1 p) = K p / (1 + K.p)
kde K = k1 / k2. Jelikož naadsorbované množství je úměrné pokryté ploše adsorbentu
a = k3  a při  = 1 je naadsorbováno maximální množství látky, tj. amax = k3, nabývá
předchozí rovnice tvar
a = amax K p / (1 + K.p)
Adsorbentem je tuhá fáze s maximálním povrchem, jako aktivní uhlí, zeolity, silikagel,
infusoriová hlinka aj. Částice adsorbentu musí být malé a obsahovat velké množství pórů, aby
celkový povrch jednotkového množství adsorbentu byl co nejvyšší. Měrný povrch 1 g
adsorbentu dosahuje několika set m2. Nasycený adsorbent se regeneruje odstraněním
adsorbované složky, tzv. desorpcí. Ta se provádí buď zahřáním, snížením celkového tlaku
nebo vytěsněním adsorbované složky látkami s vyšší adsorpční schopností, které je možno po
desorpci lehce z adsorbentu odstranit, jako např. parou. Po desorpci se aktivita adsorbentu
většinou obnoví na asi 80 % původní hodnoty. Po dalších desorpcích aktivita adsorbentu
klesá, ale výrazně pomaleji.
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10.2.2 Zařízení pro adsorpci
Adsorpční kolony podle stavu
adsorbentu dělíme na adsorbéry
s nepohyblivou,
pohyblivou
a fluidní vrstvou.
Adsorbér
s nepohyblivou
vrstvou je vyplněn adsorbentem
uzavřeným shora i ze spodu rošty,
obr. 10.16 a. Kolona pracuje tak
dlouho, dokud nedojde k nasycení
adsorbentu. Potom je třeba kolonu
odpojit a adsorbovanou složku
desorbovat. Při kontinuálním
režimu je třeba mít dvě kolony
zapojené vedle sebe; v jedné
koloně probíhá adsorpce a druhá
se desorbuje.

(s)

(s)
)

(g)

(g)
1

(g)

(g)
(g)
(g)
2

(g)

(s)

a

b
c
Obr. 10.16 Adsorpční kolony

(s)

Adsorbér s pohyblivou vrstvou,
obr. 10.16 b je opatřen zvláštními vestavbami, obr. 10.17, kterými propadává adsorbent proti
proudu plynu. Plyn zbavený adsorbované složky odchází pod vrchní vestavbou. Kolona je
v horní části opatřena chladičem 1, který upravuje teplotu vstupujícího adsorbentu. Ve spodní
části kolony je ohřívač 2, kde se desorbuje zachycená složka a adsorbent se regeneruje.
Uvolněná adsorbovaná složka proudí vzhůru proti padajícímu adsorbentu a odchází z kolony
pod následující vestavbou. Regenerovaný adsorbent je pneumatickou dopravou přiváděn do
hlavy kolony, kde se oddělí od dopravního plynu a propadává
kolonou. Adsorbent v koloně cirkuluje. Jako adsorbent nejčastěji
(s)
slouží granulované aktivní uhlí.
(g)
Adsorbér s fluidní vrstvou, obr. 10.16 c, je vybaven patry
a přepadovými vestavbami. Na patrech je adsorbent ve fluidním
stavu v důsledku plynu, který prochází patry. Adsorbent ve
formě granulí přepadává z patra na patro a je odváděn z paty
adsorbéru. Odcházející plyn unáší jemné částečky adsorbentu,
(g)
které je nutno oddělit např. cyklonem. Ve fluidním stavu je
rychlost adsorpce vyšší zejména proto, že je možno použít menší
Obr. 10.17
granule adsorbentu, než je tomu v adsorbérech s nepohyblivou
Vestavba kolony
i pohyblivou vrstvou.

10.3 Dělení na membránách
Složky plynné směsi se také můžou oddělovat na permeabilní membráně podle rychlosti,
jakou pronikají (difundují) jejími póry. Podle rychlosti průniku membránou se plyny
seskupují do řady uvedené na obr. 10.18. Rychlost průniku plynu membránou se zvyšuje
zprava doleva.
H2O ← H2,He ← H2S,CO2 ← O2 ← Ar ← CO ← N2,CH4, vyšší uhlovodíky
rychlé plyny

pomalé plyny

Obr. 10.18 Plyny podle rychlosti průniku membránou
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Průnik plynu membránou je umožněn rozdílem tlaku uvnitř a vně membrány. S rostoucí
teplotou plynné směsi se zvyšuje rychlost difúze plynů membránou.
Separační zařízení, obr. 10.19 je složeno z mnoha dutých vláken o délce cca 2 m, na jejichž
povrchu (vnitřním nebo vnějším) je nanesena membrána z různých polymerů, kovů, keramiky
skla nebo uhlíku. Plocha povrchu na jednotku objemu zařízení přesahuje 5 000 m2.m-3.
Vlákna, kterými proudí plynná směs pod tlakem až 1 MPa, jsou umístěna v uzavřené válcové
nádobě, kde je nižší tlak. Difundující složka
(složky) proniká membránou do válce, odkud je
odváděna. Místo dutých vláken jsou rovněž
používány duté desky v rámu, ale plocha povrchu
na jednotku objemu zařízení dosahuje jen kolem
300 m2.m-3. Plynná směs před vstupem do
membránové jednotky je nejprve stlačena, poté
filtrována a nakonec prochází ohřívačem, kde je
vzduch
zahřátá na provozní teplotu zpravidla pod
100 °C. Membránová separační zařízení jsou
jednoduchá, odolná, lehká a nemají žádné
vzduch
pohyblivé části, takže vyžadují jen minimální
Obr. 10.19 Separační zařízení
údržbu. Navíc nepotřebují žádné provozní
(Zdroj www.wikipedia.org)
chemikálie a proto je jejich provoz levný.
Tímto způsobem se získává dusík o čistotě 98 % ze vzduchu. Pokud jsou zařazena dvě tato
zařízená za sebou, čistota dusíku dosahuje až 99,9 %. Membránami se také odstraňuje CO2
nebo sulfan ze zemního plynu, používají se při sušení plynů, čištění vodíku aj.

10.4 Kryogenní dělení
Z plynné směsi, jejíž složky mají významně rozdílné body varu, je také možno oddělit výše
vroucí složky kondenzací, jak je tomu např. při výrobě amoniaku, kdy ze syntézního plynu
prošlého reaktorem se oddělí vzniklý amoniak a zbylý plyn jde zpět do reaktoru.
Plynnou směs s blízkými body varu je možno zkapalnit a složky oddělit destilací, viz kap. 14.
Tímto způsobem se např. ze vzduchu odděluje kyslík, dusík, argon a další vzácné plyny.

11. VÝMĚNÍKY TEPLA
Výměníky tepla jsou zařízení, ve kterých se jeden proud
ohřívá a druhý ochlazuje sdílením tepla. Nezáleží přitom
na konečném cíli operace, tj. zda chceme proud ochladit
nebo ohřát, ani na tom, jaké proudy do zařízení vstupují,
zda tuhé částice, kapaliny nebo plyny a ani na tom, je-li
sdílení tepla doprovázeno ještě jiným dějem, jako
vypařováním nebo kondenzací. Nicméně podle funkce
označujeme výměníky tepla jako kondenzátory,
dochází-li ke zkapalnění plynné fáze, odpařovače při
přeměně kapaliny v páru, chladiče nebo ohřívače,
měníme-li teplotu jednoho proudu.

T1

T2

T3


T4

2

1

Obr. 11.1 Prostup tepla plochou
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11.1 Vedení tepla
Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním
(zářením). Při sdílení tepla vedením se teplo šíří v nepohyblivé hmotě z její jedné části do
druhé. Nesdílí se ale částice tělesa, které zůstávají na svém místě a pouze mění svou
kinetickou energii při vibracích kolem rovnovážné polohy. Při sdílení tepla prouděním
dochází k přenosu tepla v důsledku přenosu a promíchávání částí hmoty o rozdílné teplotě. Při
sálání dochází k vyzařování energie zdrojem ve formě elektromagnetických vln a jejich
pohlcování ozařovaným tělesem.
Výměna tepla vedením se uplatňuje především v tuhých látkách. Může se také uplatnit
v kapalinách a plynech, ale je vždy doprovázena ještě sdílením tepla prouděním. Množství
tepla Q převedeného plochou A za čas t při stálém teplotním spádu T na vzdálenost d
(ustálené vedení tepla) je dáno tzv. Fourierovým zákonem
Q =  A t T / d
kde  je koeficient tepelné vodivosti materiálu; při nízkém  jde o tepelný izolátor, při
vysokém o dobrý vodič tepla.
Zvláštní případ vedení tepla nastává na rozhrání proudící kapalina – tuhá fáze. Na povrchu
tuhé fáze se vždy utvoří tenká laminární vrstva kapaliny, ve které dochází k poklesu teploty,
obr. 11.1 Množství tepla, které projde plochou A laminární vrstvy za čas t při rozdílu teplot
T je dán vztahem
Q =  A t T
kde  je koeficient přestupu tepla, který je závislý na charakteristikách kapaliny a charakteru
proudění. Nejde tedy o konstantu vlastní danému materiálu, jako v případě koeficientu tepelné
vodivosti. Tepelný tok q jednotlivými vrstvami musí být v ustáleném režimu stejný, tedy
q = Q / At = 1(T1-T2) = (T2-T3) / d = 2(T3-T4)
sečtením předchozích dvou rovnic dostaneme

T = T1 – T4 = q / k
kde k je koeficient prostupu tepla
k = (1 / 1 +  / d + 1 / 2)
Z předchozího vyplývá, že chceme-li proud ohřát na jistou teplotu, musí být teplota topného
media o určité T vyšší, než je požadovaná teplota ohřívaného proudu. Obdobně to platí i pro
ochlazování proudu jen s tím rozdílem, že teplota chladícího proudu musí být nižší o určité
T než konečná teplota ochlazovaného proudu.
Podle směru toku jednotlivých
proudů rozlišujeme souproudné
a protiproudné uspořádání, obr.
11.2. Jak je zřejmé z obr. 11.2 a, T
při souproudu je rozdíl teplot
obou proudů největší na vstupu
do výměníku a po jeho délce x
x
x
se snižuje. Nejvíce je tedy
a
b
tepelně namáhána vstupní část
výměníku, kde se setkávájí oba Obr. 11.2 Průběh teplot ohřívaného a chladícího proudu
při (a) souproudném a (b) protiproudném uspořádání
proudy. Při příliš vysokém
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rozdílu teplot může docházet k praskání svárů z důvodu rozdílné tepelné roztažnosti kovů.
Proto by v takovém případě neměl být rozdíl teplot obou proudů větší než cca 50 °C.
V případě protiproudného uspořádání, obr. 11.2 b, je teplotní rozdíl mezi oběma proudy po
celé délce výměníku přibližně stejný a nedochází proto k tepelnému namáhání zařízení.
Protiproudné uspořádání je účinnější v porovnání se souproudným, a to jak při ohřívání, tak
i při ochlazování.
Na obr. 11.3 je porovnáno ohřívání proudu z teploty T1 na teplotu T2 v souproudném
a protiproudném výměníku. Teplý proud A při souproudném provedení musí mít výchozí
teplotu T4 zatímco při protiproudném provedení jen teplotu T3. Studený proud B je v obou
případech zahřát na stejnou teplotu T2. Při protiproudném uspořádání tedy můžeme použít
teplý proud o nižší teplotě pro stejné ohřátí studeného proudu a tím ušetříme energii. Obdobně
je tomu při ochlazování teplého proudu, obr. 11.4. Teplý proud A ochlazujeme z teploty T4 na
T3. V souproudém výměníku musí být teplota studeného proudu B T1, zatímco
v protiproudném výměníku stačí výchozí teplota studeného proudu T2, Navíc se teplý proud
ochladí na nižší teplotu než je konečná teplota studeného proudu.
Podle způsobu sdílení tepla
rozlišujeme výměníky na
povrchové a směšovací.
V povrchových
výměnících
dochází ke sdílení tepla mezi
proudy
prostřednictvím
teplosměnného povrchu, který
pak
proudy
odděluje.
U směšovacích
výměníků
dochází ke sdílení tepla mezi
proudy při jejich vzájemném
smísení.
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T

A
T3
T2

T4
A
T3

B

T2

B
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B

B
T1
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x

Obr. 11.3 Ohřívání
studeného proudu

T
x

Obr. 11.4 Ochlazování
teplého proudu

11.2 Povrchové výměníky
Povrchové výměníky tepla pro proudy kapalina – kapalina nebo kapalina – plyn dělíme podle
konstrukce na následující typy.
Plášťový výměník, obr. 11.5, se skládá z pláště,
ve kterém je svazek rovných trubek pevně
ukotvených v čelních plochách výměníku.
Trubkami proudí kapalina, jejíž teplotu
potřebujeme změnit. Stěny trubek představují
teplosměnnou plochu. Trubky jsou z vnější
strany topeny nebo ochlazovány teplosměnným
médiem. Rozdíl teplot mezi teplosměnným
Obr. 11.5 Plášťový výměník
médiem a proudící kapalinou nesmí být větší
(Zdroj Thermopedia)
než asi 50 °C, pokud je výměník operován
souproudném
režimu,
aby
nedocházelo
k prasknutí uchycení (svárů) trubek v čelní ploše výměníku. Výměník se dobře čistí od
eventuálních úsad na vnitřních stěnách teplosměnných trubek. Výměník může mít jakoukoliv
polohu od horizontální až po vertikální. Rozdílnou roztažnost pláště a trubek je možné
eliminovat buď teplotním dilatačním kompenzátorem na plášti výměníku nebo trubkami ve
tvaru U, obr. 11.6, které se mohou nezávisle prodlužovat při změnách teploty. Nedostatkem
tohoto typu výměníku ve srovnání s výměníkem s rovnými trubkami je obtížné čištění trubek.
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Proto se používá jen pro čisté kapaliny, které
netvoří inkrustace. Účinnost plášťových
výměníků se zvyšuje s rostoucí rychlostí
a turbulencí toku kapaliny.
Pro zvýšení účinnosti styku media s vnější
plochou trubek jsou v mezitrubkovém
prostoru výměníku instalovány různé druhy
přepážek.
Ve výměníku „trubka v trubce“, obr. 11.7,
dochází k výměně tepla mezi proudy, které
proudí
v mezitrubkovém
prostoru
a v trubkách. Ve srovnání s plášťovým
výměníkem se jednodušeji dociluje protiproud
a v důsledku větších rychlostí proudění je lepší
přestup tepla mezi oběma proudy; výměník je
tedy účinnější. Navíc v důsledku rychlého
proudění je méně náchylný ke vzniku inkrustací.
V případech, kdy přestup tepla z jednoho proudu
není dostatečný (plyn nebo viskózní kapalina), je
výhodné vnější povrch vnitřní trubky opatřit
Obr. 11.7 Výměník trubka v trubce
žebrováním, čímž se teplosměnná plocha zvýší až
5x. Nevýhodou tohoto typu výměníků je jejich značná velikost.
Obr. 11.6 U trubkovnice plášťového
výměníku (Zdroj Radco Water Coil)

Spirálový výměník, obr. 11.8, vznikne stočením dvou listů
do spirály tak, aby mezi jednotlivými závity vzniknul další
kanál. Do jednoho kanálu se uvádí teplý a do druhého
studený proud. Na obr. 11.9 je znázorněno protiproudné
uspořádání, ale proudy lze vést také souproudně. Spirálový
výměník je kompaktní, má malý hydraulický odpor a vysoké
rychlosti proudění a proto i větší prostup tepla, tedy vyšší
tepelnou účinnost. Nedostatkem těchto výměníků je složitá
výroba, obtížné čištění a v případě netěsnosti spojů velmi
složitá oprava.
Ponorné výměníky tepla jsou tvořeny několika rovinami
vzájemně spojených teplosměnných trubek umístěných ve
stejné horizontální rovině, obr. 11.9 a, které jsou ve skříni, do
Obr. 11.8 Spirálový
níž se přivádí chladící kapalina, umístěny pod sebou
výměník
(Zdroj ARH Technologies)
a horizontální řady jsou vzájemně propojeny, obr. 11.9 b.
Chlazený proud vstupuje do nejvýše
chlazený proud
položené řady trubek a prochází
chladící voda
svazky trubek shora dolů. Tyto
výměníky se hlavně používají jako
chladiče kapalin nebo kondenzátory
par. Jejich nedostatkem je velikost,
velký volný průřez pro průchod
chladicí vody a tím její malá
a
b
rychlost, což má za následek nízký
Obr. 11.9 Ponorný výměník
koeficient prostupu tepla a tím
i malou tepelnou účinnost výměníku.
80

Chladící voda
Skrápěný výměník, obr. 11.10, je tvořen
několika řadami trubek spojených do vertikálně
umístěného hada. Nad trubkami je zařízení (žlaby
nebo rozprašovače), které rozvádí chladicí vodu
na vnější povrch trubek. Systém trubek je volně
uložen, není od okolí izolován krytem a je proto
přístupný atmosféře. Voda nejen stéká po povrchu
trubek, ale se i odpařuje. Vzhledem k vysokému
výparnému teplu vody se malým množstvím vody
odvede velké množství tepla. Skrápěný výměník
spotřebuje na odvedení stejného množství tepla
Obr. 11.10 Skrápěný výměník
jen polovinu chladicí vody ve srovnání
s plášťovým výměníkem. Skrápěný výměník se
používá jako chladič i jako kondenzátor. Nedostatkem těchto výměníků je jejich značná
velikost, silná koroze, zanášení vnějšího povrchu trubek úsadami a omezené použití v zimních
podmínkách pro vznikající námrazy na teplosměnných trubkách.

Deskový výměník, obr. 11.11, se skládá ze sady
profilovaných desek, seřazených za sebou
a stažených pomocí šroubů mezi hlavní
a přítlačnou deskou. Každá z profilovaných
desek, která slouží jako teplosměnná plocha, je
opatřena těsněním a tak je vytvořen systém dvou
oddělených mezideskových prostorů – kanálů –
pro průtok chlazené kapaliny a chladícího média,
Každá z kapalin prochází svým systémem kanálů,
tvořených
utěsněnými
mezideskovými
prostorami. Například chlazená kapalina vstupuje
do levé horní příruby v pevné nosné desce
Obr. 11.11 Deskový výměník
a každým druhým mezideskovým prostorem
(Zdroj G-Mar.cz)
protéká dolů a opouští výměník levou dolní
přírubou. Chladící médium naopak z pravé dolní příruby protéká svými mezideskovými
kanály nahoru a vychází pravou horní přírubou. Takovéto uspořádání zajišťuje dokonalý
protiproud. Všechny desky jsou prolisovány tak, aby v proudícím médiu docházelo
k intenzivní turbulenci, čímž se zvyšuje přestup tepla. Deskové výměníky tepla mají 3 až 5x
vyšší účinnost než výměníky trubkové.
Vzduchové chladiče, obr. 11.12, chladí rychlým proudem
vzduchu hnaným výkonným ventilátorem do kolektoru, kde
jsou umístěny žebrované trubky, kterými prochází chlazený
proud. Žebrování trubek podstatně zvětšuje teplosměnnou
plochu. Kromě horizontálního uložení trubek mohou být
trubky uloženy do kolektorů umístěných vertikálně nebo
šikmo, čímž se výrazně zvýší teplosměnná plocha vztažená na
jednotku objemu chladiče. Koeficient přestupu tepla ze strany
vzduchu je malý. Výhodou vzduchových chladičů je
skutečnost, že výrazně snižují spotřebu chladicí vody
v závodě. Naproti tomu je jejich použití v letních měsících pro
často vysokou teplotu okolního vzduchu problematické.
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Obr. 11.12 Vzduchový
chladič

V chladících věžích, obr. 11.13, je chlazená
voda rozstřikována proti proudu vzduchu.
V jiných
uspořádáních
jsou
trubky
s chlazeným proudem sprchovány chladící
vodou. Vzduch je nasáván komínovým
efektem ze spodu věže a způsobuje odpar
chladící vody. Tím se chlazený proud
intenzivně ochlazuje v důsledku výparného
tepla vody.
Ohřívání vzduchu se realizuje v tzv.
kaloriferu. Přes systém trubek, do kterých se
uvádí pára, je ventilátorem proháněn vzduch.
Obr. 11.13 Chladící věž
(Zdroj ČEZ Temelín)
Trubky jsou žebrované, aby se co nejvíce
zvětšila teplosměnná plocha. Procházející
vzduch se ohřeje. Pára zkondenzuje a kondenzát je z trubek
odváděn.
Výměníky pro ochlazování nebo ohřívání tekoucí tuhé látky
jsou vesměs horizontální, obr. 11.14. Tuhá fáze musí být volně
tekoucí a nespékavá. Tuhá látka v důsledku gravitace pomalu
prochází plášťovým výměníkem s tenkými trubkami, které
musí být zcela zaplněny. Vně trubek je topné nebo chladící
medium. Jiný typ výměníku pro tuhou fázi představuje
podlouhlá hranatá vertikální skříň, v níž jsou umístěny duté
desky zevnitř chlazené nebo ohřívané vodou. Prostor mezi
deskami musí být opět zcela zaplněn pomalu tekoucí tuhou
látkou. Tento typ výměníků neprodukuje žádné prachové
emise, na rozdíl od výměníků fluidního typu, které pracují
stejně jako fluidní dopravníky (kap. 2.1.2) nebo sušárny (kap.
12.3).

Obr. 11.14 Výměník pro
tuhé látky (Zdroj Solex
Thermal Science)

11.3 Směšovací výměníky

Ve směšovacích výměnících dochází ke sdílení tepla mezi proudy při jejich přímém smíšení.
Mísit lze jen takové proudy, které spolu nereagují, nemísí se a je možno je od sebe dobře
oddělit, jak je tomu při ochlazovací krystalizaci, kdy roztok je chlazen uváděním studené,
s roztokem nemísitelné, kapaliny nebo plynu, viz kap. 15. Výjimkou je míšení stejných
proudů o různé teplotě, které není nutno od sebe následně oddělovat, jako např. při ohřívání
vody přímou parou nebo chlazení syntézního plynu při výrobě amoniaku. Za směšovací
výměník tepla lze také považovat fluidní dopravník tuhého materiálu.

11.4 Teplosměnná media
Teplosměnná media dělíme na topná a chladicí (přenašeče tepla a přenašeče chladu) podle
toho mají-li proud ohřát nebo ochladit.
Topná media můžou být kapaliny, vodní pára, taveniny, horký vzduch nebo spaliny, podle
toho, jakou teplotu ohřívaného proudu je třeba docílit.
Horkou vodou za normálního tlaku lze zahřívat do asi 80 °C. Pokud chceme vodou zahřívat
na vyšší teplotu, je třeba zvýšit tlak. Při tlaku nad 20 MPa lze vodu zahřát až na 350 °C. Místo
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vody se pro teploty do asi 300 °C při normálním
tlaku používají také minerální oleje s vysokým
bodem varu.

3
MPa

Běžným topným mediem je nasycená nebo přehřátá
0.1
vodní pára. Nasycená vodní pára je v rovnováze
s vodou o stejné teplotě. Nasycená vodní pára při
teplotách nad 100 °C musí být pod tlakem vyšším
200°C
100
t
než atmosférickým, obr. 11.15. Tak např. při 180 °C
je potřebný tlak přibližně 1 MPa a při 200 °C musí
Obr. 11.15 Fázový diagram vody
být nasycená pára pod tlakem kolem 3 MPa.
Výhodou nasycené vodní páry je velký koeficient přestupu tepla při její kondenzaci, velké
kondenzační teplo a vznik využitelného kondenzátu (v podstatě destilované vody).
Nevýhodou jsou nízké teploty, které lze nasycenou vodní parou dosáhnout. Vodní páru
můžeme také při atmosférickém tlaku zahřát na 200 °C a tím získáme přehřátou vodní páru.
Přehřátá pára ve výměníku nekondenzuje jako nasycená pára, má nízký koeficient přestupu
tepla a rovněž nízkou měrnou tepelnou kapacitu. Proto její spotřeba je významně vyšší než
spotřeba páry nasycené.
Pro teploty nad 300 °C se jako topná media používají taveniny anorganických nebo
organických látek, jako např. směs 40% NaNO2, 7% NaNO3 a 53% KNO3. Nevýhodou
tavenin je skutečnost, že při poruše v dodávce tepla dojde k jejich zatuhnutí v celém systému,
což se obtížně odstraňuje.
Pro vysoké teploty nad 1 000 °C se jako topné medium používají spalné plyny nebo horký
vzduch. Obě media mají malý koeficient přestupu tepla a malou měrnou tepelnou kapacitu,
takže k ohřevu je zapotřebí jejich velké množství.
Jako chladící media jsou používány kapaliny a vzduch. Pro chlazení do 30 °C je užívána
technologická voda odebíraná z vodních toků. Voda má velkou tepelnou kapacitu, vysoký
koeficient přestupu tepla a je snadno dostupná. Její použití však má své nedostatky, zejména
tvorbu organických úsad na teplosměnných plochách, zanášení nečistot z povrchových vod do
technologického okruhu a proměnnou teplotu v jednotlivých ročních obdobích, od asi 5 °C
v zimě do více jak 25 °C v létě. Jelikož technologická voda odebíraná z vodních toků se po
oteplení vypouští zpět do toku, dochází k oteplování povrchových vod. Proto se často utvoří
v závodě uzavřený okruh vody, kde se voda po oteplení ochlazuje v chladicích věžích. Do
uzavřeného okruhu se doplňují jen ztráty vody vzniklé odparem.
Pro chlazení na nižší teploty se užívají solanky, převážně solanka sodná (roztok NaCl) nebo
vápenná (roztok CaCl2). Solanky jsou ochlazeny buď strojně, odpařováním NH3 nebo jiných
zkapalněných plynů (především propan a etan), pokud jsou v závodě jako plyny používány
v technologii. Nevýhodou solanek je jejich agresivní působení na kovy.
Vzduch je využíván jako chladicí medium ve vzduchových výměnících. Vzduchu je dostatek
a nedochází k zanášení teplosměnných ploch. Nedostatkem vzduchu je nízký koeficient
přestupu tepla, nízká měrná tepelná kapacita a kolísaní teploty podle geografické polohy
a ročních období.
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12. SUŠENÍ
Při sušení odstraňujeme z tuhého materiálu zadrženou kapalinu, většinou vodu. Odstranění
kapaliny z tuhé fáze může být realizováno mechanicky (filtrací, lisováním, odstředěním),
fyzikálně-chemicky (adsorpcí nebo absorpcí) nebo tepelně (převod kapaliny do par).
Kapalina je v tuhé fázi zadržována jako volná vlhkost, tj. kapalina na povrchu tuhé fáze,
která vykazuje tenzi par stejnou jako samotná kapalina s rovným povrchem, vázaná vlhkost,
tj. kapalina zadržená v malých kónických pórech tuhé fáze, která má v důsledku konkávního
(dovnitř prohnutého) povrchu nižší tenzi par, než je tenze par nad rovným povrchem kapaliny
při stejné teplotě a adsorbovaná vlhkost, tj. molekuly kapaliny vázané na aktivních místech
povrchu silami částečně chemické povahy.
Tenze par kapaliny zadržované vlhkým materiálem o teplotě T je pl a tenze par téže kapaliny
v okolním prostředí o stejné teplotě je pg. V rovnováze, kdy nedochází k přechodu kapaliny
z tuhé fáze do okolí nebo naopak, musí být chemický potenciál páry nad kapalinou
zadržovanou v tuhé fázi l) roven chemickému potenciálu páry kapaliny v okolním prostředí
(g), tj.

(l) = l) + RT ln pl = (g) + RT ln pg=(g)
kde standardní chemické potenciály l) a (g) jsou si rovny, protože se jedná o stejnou
látku ve stejné fázi. Aby kapalina přecházela z tuhé fáze do okolí, tj. aby docházelo k sušení
tuhého materiálu, musí být

= (g) – l) = RT ln pg / pl < 0
 pl > pg
Jestliže je pl < pg, páry kapaliny z okolí přechází do tuhé fáze, tj. materiál vlhne.
K sušení materiálu dochází v případě, kdy tenze par kapaliny zadržované tuhou fází je
vyšší než tenze par kapaliny v okolním prostředí. V opačném případě materiál vlhne.
Tenze par kapaliny pl roste exponenciálně s teplotou,
zatímco tenze par kapaliny v okolí pg je dána vnějšími
podmínkami, jako vlhkostí a teplotou použitého
sušícího media. Proto při zahřátí materiálu nad určitou
teplotu Tk, při níž se tenze par kapaliny vyrovná tenzi
par kapaliny v okolí, dochází k přechodu kapaliny
formou par do okolí (sušícího media), tj. dochází k
sušení materiálu. Při teplotě nižší než Tk materiál nabírá
vlhkost ze sušícího media, tj. dochází k vlhnutí
materiálu, obr. 12.1.

pl
vlhnutí
pg

sušení

T

Tk

Obr. 12.1 Tenze par nad
kapalinou jako funkce teploty

Tepelně sušenému materiálu je třeba dodat značné
množství tepla k převedení kapaliny do páry, přinejmenším výparné teplo, Hvýp. Sušení je
energeticky velmi náročná operace a proto se snažíme co nejvíce zadržené vlhkosti odstranit
jinými metodami, např. mechanicky, a jen zbytkovou vlhkost odstranit tepelně.
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12.1 Kinetika sušení teplem
Vyjádřeme rychlost sušení materiálu, r, jako množství kapaliny odstraněné z jednotky hmoty
vlhkého materiálu za jednotku času [(kg odstraněné kapaliny)/(kg výchozího vlhkého
materiálu x čas)]. Začneme-li materiál zahřívat, po překročení kritické teploty Tk se rychlost
sušení zvyšuje se stoupající teplotou (etapa I) až
T
do doby, kdy teplota materiálu dosáhne bodu
II
III
IV
I
varu kapaliny Tv. Volná vlhkost na povrchu tuhé
fáze se vypařuje konstantní rychlostí (etapa II) r
T
tak dlouho, dokud není veškerá přítomná volná
m
vlhkost odstraněna, tj. rychlost sušení je
Tv
konstantní. Po celou dobu odpařování volné
vlhkosti se teplota materiálu nemění, protože
dodané teplo se spotřebovává na vypaření
kapaliny. Jakmile je volná vlhkost odstraněna, 0
Tk
t
dodávané teplo zvyšuje postupně teplotu
materiálu a dochází k odpařování kapaliny z pórů Obr. 12.2 Rychlost sušení jako funkce
(etapa III). Jelikož se průměr pórů zaplněných asu
I – zahřívání, II – odstraňování volné vlhkosti,
kapalinou postupně snižuje, klesá i množství
III – odstraňování vázané vlhkosti, IV –
odpařené kapaliny v čase, tj. klesá rychlost
odstraňování adsorbované vlhkosti
sušení. Po odstranění kapaliny z pórů se teplota
materiálu dále zvyšuje a dochází k postupnému odstraňování adsorbované vlhkosti (etapa IV).
Této silně vázané vlhkosti je velmi málo, a proto rychlost sušení rychle klesá téměř k nule.
Konečná vlhkost materiálu je závislá na teplotě sušícího media Tm, tj. na konečné teplotě
materiálu, na kterou jej může sušící medium zahřát. Průběh rychlosti sušení a teploty
materiálu v závislosti na čase je schematicky ukázán na obr. 12.2.
Na obr. 12.3 je schematicky ukázán vývoj
relativní vlhkosti materiálu, v jednotlivých
etapách sušení uvedených výše  je bezrozměrná
veličina vyjádřená jako podíl hmotnosti kapaliny
v čase t a výchozí hmotnosti zadržené kapaliny
v jednotce hmotnosti zcela suchého materiálu.
Přestože rychlost sušení v etapě IV rychle klesá
k nule, obr. 12.2, je konečná (rovnovážná) relativní
vlhkost materiálu r, která je dána tenzí par
kapaliny v sušícím mediu, dosažena jen pozvolně
a za velmi dlouhou dobu.

1

I

II

III

IV

r

0

t

Obr. 12.3 Vývoj relativní vlhkosti
materiálu v průběhu sušení teplem

12.2 Způsoby sušení teplem
Sušení teplem může být
realizováno buď jako
přímé (konvekční), kdy
sušený materiál přichází
do styku se sušícím
mediem (plynem), nebo
nepřímé (kontaktní), kdy
je
teplo
sušenému
materiálu předáváno přes

plyn a páry
topný
plyn

materiál
topný
plyn
suchý
materiál

materiál

a

plyn a páry

b

Obr. 12.4 Přímé sušení z povrchu (a) a z objemu (b)
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teplosměnnou plochu. Oba způsoby mohou být vedeny za normálního, nebo sníženého tlaku.
Přímé sušení může být realizováno buď z povrchu, kdy sušící medium (teplý plyn) proudí
nad povrchem sušeného materiálu, obr. 12.4 a, nebo z objemu, kdy sušící medium prochází
materiálem, obr. 12.4 b, který je obvykle ve fluidním stavu. Při přímém sušení odchází ze
zařízení značný objem plynu, který často není možno přímo vypouštět do atmosféry. Z plynu
musíme většinou
odstranit stržené
filtr
kondenzátor
materiál
jemné
částice
Suchý
materiálu a pokud
topný ohřívač plynu
materiál
sušárna
cyklon kondenzát
odstraňovaná
plyn
kapalina
není
voda, je třeba také
zkondenzovat její
suchý materiál
páry. Sušicí linka
Obr. 12.5 Uspořádání sušící linky přímého sušení
proto
sestává
z několika zařízení, viz obr. 12.5.
páry

Při nepřímém sušení je materiál ve styku
materiál
s teplosměnnou plochou, viz obr. 12.6, na
kterou může být nanesen a po dobu
suchý
topné
sušení zůstat nepohyblivý anebo je po ní
materiál
medium
pohybován
pomocí
mechanických
prostředků. Topným mediem je horká
Obr. 12.6 Nepřímé sušení
kapalina nebo pára. Značnou výhodou
nepřímého sušení je malý objem odplynů odcházejících ze sušárny, které většinou není třeba
odprášit. Nepřímé sušení lze také vést v podtlaku, což zintenzivňuje proces sušení.

12.3 Sušárny s přímým sušením
Nejjednodušším typem sušárny s přímým sušením
z povrchu je komorová (lísková) sušárna, obr. 12.7.
Sušárna je v podstatě uzavřená a tepelně izolovaná
skříň, do které se zaveze vozík s lískami
naskládanými nad sebe, na kterých je tenká vrstva
sušeného materiálu. Nad lískami nuceně cirkuluje
teplý vzduch, který je ohříván kaloriferem (viz kap.
11.2). Část vlhkého vzduchu se po průchodu nad
lískami odvádí do komína, zbytek cirkuluje dál a do
zařízení se přisává nový vzduch. Množství
odváděného a přisávaného vzduchu se řídí klapkami
umístěnými na vstupu do komína a ve vstupním
otvoru pro nasávání. Rychlost sušení je řízena
množstvím odváděného a přisávaného vzduchu, jeho
teplotou a rychlostí proudění. Sušení je rovnoměrné,
nicméně doba sušení je dlouhá. Zařízení je
energeticky velmi náročné; spotřebuje průměrně 3 kg
topné páry na odpaření 1 kg vody. Komorová
sušárna má sice univerzální použití, ale je vhodná jen
pro malá množství sušeného materiálu.
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vzduch

1

komín

3
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Obr. 12.7 Komorová sušárna
1 – kalorifer, 2 – vozík s lískami, 3 ventilátor

Tunelová sušárna, obr. 12.8, je typem sušárny s přímým sušením z povrchu, která pracuje
kontinuálně. Sušený materiál vstupuje nepřetržitě na pásovém dopravníku nebo
v kontejnerech (misky nebo tažené vozíky) do sušárny, kam je buď souproudně nebo
protiproudně uváděn teplý vzduch ohřívaný kaloriferem. Část vzduchu je odváděna do
komína a ke zbytku je přisáván čerstvý vzduch zvenčí. Množství přisávaného a odváděného
vzduchu je regulováno klapkami. Při souproudném uspořádání přichází nejteplejší a nejméně
vodní parou nasycený vzduch do styku s nejvlhčím materiálem, zatímco u protiproudního
uspořádání nejteplejší vzduch je nejprve ve styku s již vysušeným materiálem. Souproudné
uspořádání
má
vyšší využití tepla
2
1
ve
srovnání vzduch
s protiproudním
3
uspořádáním, ale vlhký
4
materiál je méně materiál
suchý
vysušen než při
materiál
Obr. 12.8 Tunelová sušárna v protiproudném uspořádání
protiproudném
1 – kalorifer, 2 – dmychadlo, 3 – odtah do komína, 4 - kontejnery
uspořádání.
Tunelová sušárna má velkou kapacitu.
Pásová sušárna, obr. 12.9, je rovněž typem
sušárny s přímým sušením z povrchu. Sestává
z jednoho
nebo
několika
pásových
dopravníků umístěných pod sebou, které se
pohybují v opačném směru. Mokrý materiál je
nanášen na horní dopravník tak, aby utvořil
nepříliš vysokou vrstvu o stejné tloušťce.
Pokud je sušárna s několika pásy nad sebou,
tak materiál na konci prvního dopravníku
přepadá na níže položený dopravník, při čemž
Obr. 12.9 Pásová sušárna (Zdroj Andritz)
se promíchává a obrací. Z něj opět přepadá na
dopravník umístěný pod ním. Ze spodního
dopravníku materiál odchází ze sušárny. Nad pásy dopravníků proudí vzduch o teplotě
obvykle 80 až 150 °C protiproudně vzhledem k pohybu materiálu. Pokud jsou pásy
perforované, vzduch prochází sušeným materiálem a jde o sušení z objemu. Zařízení se
vyznačuje dlouhou dobou sušení a kontinuálním provozem.
Rotační sušárna, obr. 12.10, je
mírně skloněný (do 6 °) válec 3 až
15 m dlouhý o průměru 1 až 3 m,
který se otáčí rychlostí 1 až
8 ot.min-1. Sušárna může být
opatřena vnitřními vestavbami,
které zajišťují lepší promíchávání
materiálu a v případě přímého
ohřevu také intenzivnější styk se
sušícím mediem. Vlhký, sypký
Obr. 12.10 Rotační sušárna s vnitřní vestavbou
nebo pastovitý, materiál je vnášen
(Zdroj Didion)
do horní části sušárny tak, aby
naplnil asi 20 % objemu válce. Sušárna je vyhřívána buď přímo proudem horkého vzduchu
nebo spalin (v souproudném nebo protiproudném režimu) anebo nepřímo pláštěm v případě,
že nesmíme znečistit sušený materiál, nebo je třeba zabránit úletu jemných částic ze sušárny,
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pokud sušíme silně prášící materiál. Ze sušárny je vynášeno 0.5
až 5 % materiálu formou úletů. V protiproudném režimu jsou
ztráty materiálu formou úletů menší než v souproudném
režimu.
Sušení z objemu je realizováno v rozprašovací sušárně, obr.
12.11, používané k sušení past, nebo k úplnému odstranění
kapaliny z roztoků a suspenzí. Vzhledem ke krátké době styku
sušené látky se sušícím mediem (většinou horký vzduch), 3 až
30 s, je toto zařízení vhodné zejména pro sušení termolabilních
látek. Pasta, roztok nebo suspenze, se atomizérem (talíř rotující
až 10 000 ot.min-1 nebo trysky) rozpráší na malé částice do
proudu horkého vzduchu. S klesající velikostí částic roste Obr. 12.11 Rozprašovací
intenzita sušení. Proud horkého vzduchu o rychlosti do 1 m.s-1
sušárna
(Zdroj www.wikipedia.org)
může být veden vzhledem k částicím souproudně nebo
protiproudně. Část vysušeného materiálu se shromažďuje
k ventilátoru
ve formě sférických částic ve spodní části sušárny a velmi
jemná frakce, která je vynášena sušícím mediem ze
sušárny, se oddělí např. v cyklonu.
Proudová (pneumatická) sušárna, obr. 12.12, suší
z objemu materiálu. Sušící medium (proud horkého
vzduchu) suší a současně dopravuje materiál, který musí
být zrnitý, nelepivý a neabrazivní. Materiál je dávkován,
např. šnekovým dávkovačem, do proudu plynu o rychlosti
10 až 40 m.s-1. Materiál je dopravován 10 až 20 m
dlouhým potrubím, kde dochází k sušení. Velké částice,
které plyn neunese, padají do mlýna pod dávkovačem,
kde jsou rozemlety a proudící plyn je vynese do potrubí.
Suchý materiál je oddělen z proudu plynu v cyklonu.
V případě, že se jemné částice materiálu v cyklonu
nezachytí, je za cyklonem zařazen ještě filtr. Zdržení
materiálu v proudu plynu je krátké, asi 10 s, a proto je
tento typ sušárny vhodný pro termolabilní látky. Při
sušení dochází ke značné degradaci materiálu, tj. ke
zmenšení velikosti částic, v důsledku otěru a nárazů na
stěny, nebo mezi sebou. Sušárna může být provozována
buď v podtlaku, kdy se zamezí prášení
v netěsných spojích, nebo v přetlaku. Proudová
sušárna pracuje v kontinuálním režimu.

4

suchý materiál
vlhký materiál
3

2

1

vzduch

Obr. 12.12 Proudová sušárna.
1- ohřívač, 2 – mlýn, 3 – šnekový
dávkovač, 4 - cyklon
k filtru

Fluidní sušárna, obr. 12.13, je zařízení, ve
kterém je realizováno přímé sušení z objemu
materiálu. Horký vzduch o teplotě 100 až 200 °C
prochází objemem vlhkého materiálu, který je materiál
kontinuálně uváděn na mírně skloněný děrovaný
rošt, který může být nepohyblivý nebo může
horký
horizontálně vibrovat. Vzduch je uváděn pod vzduch
rošt v takovém množství, aby materiál byl ve
suchý materiál
vznosu, jeho částice se vzájemně nedotýkaly,
Obr. 12.13 Fluidní sušárna
a aby nebyl vynášen proudem plynu ze sušárny.
Vzhledem k tomu, že se částice nedotýkají, nedochází k jejich degradaci (zmenšování
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velikosti) otěrem. V tomto tzv. fluidním stavu se všechny částice neustále pohybují,
promíchávají a mají velmi dobrý kontakt se sušícím mediem. Proto sušení probíhá rychle
s tepelnou účinností vyšší než u předchozích typů sušáren. K dalšímu zvýšení tepelné
účinnosti mohou být v sušárně do toku materiálu instalovány ještě teplosměnné plochy. Vlhký
vzduch, který opouští sušárnu, je veden do cyklonu k odstranění stržených jemných částic
a potom odchází do atmosféry. Fluidní sušárna je vhodná pro jemně až středně zrnité
materiály.

12.4 Sušárny s nepřímým sušením
Sušárny s nepřímým sušením (kontaktní sušárny) se používají zejména pro sušení materiálů
produkovaných v malých, nebo středně velkých množstvích, které nesmí přijít do styku
s horkým vzduchem nebo spalinami, nesmí se znečistit stykem s okolní atmosférou anebo
nesmí uniknout do okolí ani v minimálním množství. Jde především o farmaceutické,
fotochemické, zemědělské a speciální produkty. Teplo je sušenému materiálu předáváno přes
teplosměnnou plochu, která může být představována buď stěnami zařízení nebo topnými
elementy vloženými do zařízení, které jsou v přímém styku se sušeným materiálem.
Teplosměnným mediem je většinou pára nebo topná kapalina. Nepřímé sušení je časově
náročné.
Nejjednodušším zařízením s nepřímým sušením je
kuželový sušič, obr. 12.14, což je v podstatě
kuželový směšovač s vytápěnými stěnami, který je
napojený na vývěvu. Otáčení sušiče kolem
horizontální osy zajišťuje dobré promíchávání
materiálu
a
jeho
pravidelný
kontakt
s teplosměnnou plochou. Kuželový sušič je
vhodný pro volně tekoucí materiály.
Disková sušárna, obr. 12.15, sestává z disků
vyhřívaných zevnitř, které jsou upevněny na
společné hřídeli. Disky se otáčejí v uzavřeném
žlabu a posunují sušený materiál směrem
Obr. 12.14 Kuželový sušič
k výstupu. Mezi disky jsou umístěna míchadla,
(Zdroj E Bachiler B, S.A.)
která jednak promíchávají sušený materiál
a zajišťují tak dobrý
styk veškerého materiálu s teplosměnnými plochami a jednak
seškrabují materiál eventuálně ulpěný na povrchu disku, který by
snižoval přestup tepla. Diskové sušárny se vyznačují velkým
teplosměnným povrchem umístěným v malém objemu.
Lopatková sušárna je v podstatě stejná jako lopatkový
směšovač, obr. 7.14. Je to nepohyblivý horizontální žlab
vyhřívaný pláštěm, ve kterém se pohybuje lopatkové míchadlo,
případně zevnitř vyhřívané. Míchadlo zajišťuje účinné
promíchávání materiálu a jeho dobrý kontakt s teplosměnnou
plochou. Sušárna pracuje šaržovitě a je vhodná i pro hrudkovité
a obtížně míchatelné materiály.
Obr. 12.15 Disková
sušárna (Zdroj
Hosokawa Micron BV)

Žlabová sušárna je uzavřená, pláštěm vyhřívaná, válcová
komora opatřená šnekem, který může být rovněž vyhřívaný. Tato
sušárna je v podstatě totožná se šnekovým dopravníkem.
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Míchadlo se otáčí rychlostí 5 až 50 ot.min-1, přičemž
s rostoucími otáčkami se zlepšuje přestup tepla z teplosměnné
plochy do materiálu. Doba zdržení materiálu v sušárně je
určena rychlostí otáčení šneku. Žlab se plní přibližně do 60 %
objemu. Materiál je šnekem převracen, roznášen po stěnách
a také drcen. Sušárna může pracovat šaržovitě i kontinuálně.
Žlabová sušárna je určena především pro práškovité
a těstovité materiály, které mají
sklon ke spékání.

Obr. 12.17 Vakuová
sušárna (Zdroj Aleha BVBA
Powder Equipment)

Talířová sušárna, obr. 12.16, je
velká válcová uzavřená skříň, ve
které jsou nad sebou umístěny
talíře vyhřívané zevnitř parou.
V sušárně je obvykle 6 až 8
Obr. 12.16 Talířová
talířů. Středem sušárny prochází
sušárna (Zdroj Process
otáčející se osa, na kterou jsou
engineering Co.)
nad každým talířem upevněna
ramena se škrabkami, které materiál promíchávají a současně jej
posunují po talíři. Po horním talíři je materiál posouván k okraji,
přes něj přepadá na níže položený talíř o větším průměru, který
má středový otvor. Materiál je po tomto talíři posunován do
středu a středovým otvorem propadává na nižší talíř, který
přiléhá k ose. Tento pohyb materiálu po talířích se opakuje, až
z posledního talíře materiál vypadává ze sušárny. Sušený
materiál se v sušárně zdrží značně dlouhou dobu. Talířová
sušárna může také obsahovat jen jeden talíř.

Vakuová sušárna, obr. 12.17, je uzavřená konická vertikální nádoba vyhřívaná pláštěm
podobná kónickému směšovači. V nádobě se těsně u stěny pohybuje spirálové nebo šnekové
míchadlo, které může být také vyhříváno. Šnekové míchadlo vykonává kromě otáček kolem
vlastní osy také planetární pohyb po obvodu nádoby, stejně jako ve šnekovém směšovači, obr.
7.12. Tím je zajišťováno promíchávání materiálu, obměna materiálu ve styku s vyhřívanou
stěnou a také je usnadněn odvod par kapaliny ze sušeného materiálu. V sušárně je udržován
podtlak. Páry odcházející ze sušárny jdou přes filtr, který odstraňuje unášené jemné částice,
do kondenzátoru, kde jsou páry zkondenzovány a teprve potom je zařazena vývěva.
Kondenzací se výrazně sníží objem odsávaných par, čímž se vytvoří dodatečný sací efekt,
který zvyšuje podtlak v sušárně a tím snižuje nutný výkon vývěvy. Vysušený materiál je
vypouštěn spodní výpustí. Doba sušení závisí kromě teploty a tlaku také na rychlosti otáček
míchadla kolem své osy a rychlosti planetárního pohybu míchadla. Tato sušárna je vhodná
pro termolabilní látky pro nižší teplotu sušení. Sušárna pracuje šaržovitě.

Obr. 12.18. Válcová sušárna (Zdroj Katsuragi Ind,Co,Ltd.)
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Válcová sušárna, obr.
12.18, je v podstatě jeden,
nebo dva válce vyhřívané
zevnitř, které se otáčí
rychlostí 2 až 8 ot.min-1. Na
povrch
válce
se
z míchaného
zásobníku
nanáší tenká vrstva, do
1 mm, sušeného materiálu,
který může být ve formě

řídké nebo kašovité suspenze, těstovité nebo lepivé husté kapaliny. Ve dvouválcové sušárně
se sušený materiál nanáší mezi válce, které se otáčí v opačném smyslu. Během otočky válce
se materiál usuší a do zásobníku je z povrchu válce seškrabován mechanickou škrabkou.
Válcová sušárna je energeticky poměrně málo náročná a hlavně neprodukuje prachové emise.

13. ODPAŘOVÁNÍ
Odpařování se používá k zahuštění roztoků, suspenzí nebo emulzí odstraněním části kapaliny
nebo k regeneraci rozpouštědla.
Molekuly kapaliny na sebe působí přitažlivými silami. Pokud je molekula v objemu kapaliny,
síly na ni působící se vzájemně vyruší a molekula se může volně pohybovat všemi směry.
Pokud je však molekula na povrchu kapaliny (hladině), síly působící zevnitř kapaliny jsou
podstatně větší než síly působící z okolí (páry), kde je koncentrace molekul výrazně nižší než
v kapalině. Výsledkem je, že molekuly na povrchu jsou přitahovány dovnitř kapaliny
a vytváří něco jako „gumovou blánu“, která kapalinu nutí zaujmout co nejmenší objem. Aby
molekula mohla opustit kapalinu, musí se pohybovat po dráze směřující k povrchu a současně
překonat síly, které ji, jakmile dosáhne povrchu, přitahují dovnitř kapaliny. K tomu musí mít
dostatečně velkou kinetickou energii, nejméně Ekrit. Molekuly kapaliny ale nemají stejnou
kinetickou energii. Na obr. 13.1 je vyneseno rozdělení
kinetické energie molekul, tzv. Maxwell-Boltzmannovo
f(N)
rozdělení. Je zřejmé, že jen část molekul má dostatečně
velkou energii potřebnou energii k opuštění kapaliny, Ekrit
a větší. Molekuly s menší energií nepřekonají přitažlivé
síly na povrchu kapaliny a nemohou přejít do par. Se
stoupající teplotou roste energie molekul a v důsledku
toho se křivka rozdělení energie molekul posouvá vpravo
při zachování jejího tvaru. Přitažlivé síly mezi molekulami
Ekin
Ekrit
nezávisí na teplotě a proto se potřebná Ekrit pro překonání
povrchu nemění. S růstem teploty tedy roste množství Obr. 13.1 Maxwell-Boltzmanovo
rozdělení kinetické energie
molekul s energií vyšší než kritickou, které mohou opustit,
molekul
a také opouštějí kapalinu a přecházejí do páry.
Je-li kapalina v uzavřené nádobě, ustaví se po čase dynamická rovnováha mezi molekulami
opouštějícími kapalinu a přecházejícími z páry do kapaliny. V nádobě se tak při dané teplotě
ustaví rovnovážný tlak (tenze) páry pi(T). Rovnovážný tlak par je funkcí jen teploty
a nezávisí na objemu jak kapaliny, tak i parního prostoru nad kapalinou. Se zvyšující se
teplotou rovnovážný tlak par kapaliny exponenciálně roste.
Pokud z parního prostoru budeme odvádět páry, kapalina se
při stálé teplotě zcela odpaří. Rychlost odpařování,
vyjádřená jako hmotnost kapaliny převedená za jednotku
času do par z jednotkového povrchu při konstantní teplotě, je
funkcí teploty; s růstem teploty se rychlost odpařování
zvyšuje, protože se zvyšuje počet molekul s energií větší než
kritickou a více jich přechází do par.
Teplotu, při níž se tenze par kapaliny vyrovná okolnímu
tlaku, tj. nastane var, nazýváme bod varu kapaliny. Var je
charakterizován uvolňováním par v celém objemu kapaliny,
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p2
p
p1

T1

T T2

Obr. 13.2 Závislost tenze par
kapaliny na teplotě

tj. bubliny se objevují v celém objemu kapaliny. Při snížení okolního tlaku z p na p1 se sníží
bod varu kapaliny z T na T1; při zvýšení okolního tlaku z p na p2 se bod varu zvýší z T na T2,
obr. 13.2. Jelikož při odpařování opouští kapalinu molekuly s vysokou energií, celková
energie kapaliny se snižuje a v důsledku toho se kapalina ochlazuje.
Střední kinetická energie jednoho molu jednoatomového plynu je, podle ekvipartičního
principu, rovna Ekin = (3/2) RT, kde R je univerzální plynová konstanta. Obsah kinetické
energie souboru molekul plynu se tedy projeví jako jeho teplota; čím je vyšší střední kinetická
energie molekul, tím vyšší je teplota plynu. Tento princip lze aplikovat i na kapalinu.
Abychom během odpařování udrželi konstantní teplotu kapaliny, musíme systému dodávat
tepelnou energii z okolí. Množství tepla, které je třeba kapalině dodat k převedení 1 mol (1
kg) kapaliny do páry o stejné teplotě je molární (měrná) výparná entalpie, Hvýp.
S klesající teplotou kapaliny se zvyšuje výparná entalpie, tj. čím nižší teplota kapaliny, tím
více tepla musíme dodat k jejímu převedení do páry, Hvýp(T1)  Hvýp(T2) jestliže T1  T2.
Proč se zvyšuje Hvýp s klesající teplotou
kapaliny je zřejmé z obr. 13.3. Čím větší frakce
molekul f(N) má energii nižší než kritickou (čím je
plocha pod křivkou omezená souřadnicemi
počátku a Ekrit, tj. plocha pod křivkou od Ekrit
doleva (vyšrafovaná oblast) větší, tím více tepla
musíme kapalině dodat, aby všechny molekuly
nabyly kritickou energii a mohly kapalinu opustit
(vypařit se). S klesající teplotou se MaxwellBoltzmannovo rozdělení kinetické energie
molekul posunuje doleva, zatímco kritická
energie molekuly k opuštění kapaliny (vypaření)
se s teplotou nemění.

f(N)

T1  T2

Ekin
Ekrit
Obr. 13.3 Frakce molekul s energií nižší
než kritickou

Zařízení, ve kterých se provádí odpařování, nazýváme odparkami. Odpařování můžeme vést
v přetlaku, za atmosférického tlaku nebo ve vakuu. Proces vedený v přetlaku vyžaduje
zařízení, které je tlakovou nádobou se všemi konstrukčními komplikacemi s tím spojenými,
ale nejsou zapotřebí vývěvy. Topná pára musí mít dostatečnou teplotu, tedy velký tlak, ale
latentní teplo odnášené brýdovými párami je snadno využitelné. Proces za atmosférického
tlaku je nejjednodušší, pokud jde o konstrukci zařízení. Odpařování ve vakuu vyžaduje
vývěvy a vykazuje vyšší měrnou spotřebu topné páry (množství páry nutné k odpaření 1 kg
rozpouštědla), která však má nízký tlak. Protože teplota při odpařování ve vakuu je nižší než
při odpařování v přetlaku, nebo za atmosférického tlaku, tepelné ztráty do okolí jsou
nejmenší.
Odpařování je energeticky velmi náročný proces. Podle způsobu ohřevu dělíme odparky
na zařízení


s přímým ohřevem, kde nejsou teplosměnné plochy a tedy nevznikají inkrustace
(tuhé usazeniny na teplosměnné ploše), jsou konstrukčně jednoduché, nevyžadují
časté čištění, ale jsou procesně špatně ovladatelné;



s nepřímým ohřevem obsahující tepelné výměníky, což vede ke složitým
konstrukcím, které jsou náchylné na tvorbu inkrustací a proto je třeba často zařízení
čistit. Jsou ale snadno regulovatelné a brýdové páry lze snadno využít.

Podle uspořádání rozlišujeme odparky jednostupňové a vícestupňové.
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13.1 Uspořádání odparek
Jednostupňové odparky, obr. 13.4, jsou zařízení, kde proces
je většinou šaržovitý a proběhne v jednom stupni, tj. zařízení
se naplní, roztok se zahustí odpařením a po odstranění
požadovaného množství rozpouštědla se roztok vypustí.
Odpařovaný roztok je možno během operace do zařízení
doplňovat tak, aby hladina v odparce zůstala po celou operaci
ve stejné úrovni. Jednostupňové odparky mají vysokou
spotřebu páry, až 2-3 kg páry na 1 kg odpařené vody, vysokou
spotřebu chladící vody (35 až 40 kg vody na 1 kg
zkondenzovaného rozpouštědla). Jednostupňové odparky jsou
energeticky velmi náročné, protože musíme dodat energii
k uvedení roztoku do varu a k vypaření rozpouštědla. Tuto
energii odebereme do chladící vody při kondenzaci brýdových
par, takže je ztracena.

Obr. 13.4 Jednostupňová
odparka (Zdroj
www.solarnavigator.net)

Významné úspory tepla je možno docílit využitím tepelného
obsahu brýdových par.
1. věta termodynamická pro vratný děj
dU = dq – pdV
kde U je vnitřní energie, q teplo soustavou přijaté, p tlak a V objem. Jelikož dU = cv dT , kde
cv je molární tepelná kapacita za konstantního objemu, při adiabatickém ději, kde dq = 0,
přechází předchozí vztah na
cv dT + p dV = 0
Zavedením stavové rovnice ideálního plynu a vztahu R = cp – cv a následnou úpravou
dostaneme
cv dT / T + [(cp – cv) / cv] dV / V = 0
Označíme-li cp/cv =  , které je vždy větší než 1, dostaneme po integraci
ln T + (ln V = konst

TV

(

= konst

Nahrazením V za p pomocí stavové rovnice dostaneme
T = konst. p

n

kde n = (/  0
Významné úspory tepla je možno docílit využitím tepelného obsahu brýdových par.
Stlačením brýdových par (mají stejnou teplotu jako vřící roztok) zvýšíme jejich teplotu
a můžeme je použít jako topné medium místo topné páry.
Brýdové páry můžeme stlačit buď mechanicky nebo tzv. termokompresí.
Jednostupňová odparka s mechanickým stlačováním brýdových par je na obr. 13.5.
Všechny brýdové páry odcházející z odparky jsou stlačeny kompresorem, dmychadlem nebo
ventilátorem. Stlačené brýdové páry jdou do výměníku, kde předají teplo roztoku
a zkondenzují. Při tomto uspořádání musíme dodat teplo topnou parou jen na začátku procesu,
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aby byl uveden roztoku do varu. Potom topnou parou
jen doplňujeme tepelné ztráty zařízení. Spotřeba energie
je asi jen 10 % v porovnání s jednostupňovou odparkou
bez mechanického stlačení par. Mechanická komprese
par se užívá zejména tam, kde není k dispozici dostatek
topné páry o potřebném tlaku.
Při tzv. termokompresi, obr. 13.6, se brýdové páry
stlačují topnou parou, jejíž tlak je třeba redukovat.
Stlačení proběhne v ejektoru (1,2), kde si vstupující
topná pára (D) přisává brýdové páry a směs vstupuje do
výměníku v těle odparky. Využije se jen část brýdových
par. Zbytek brýdových par odchází do kondenzátoru
(B1), kde odpařované rozpouštědlo zkapalní. Parní
kondenzát (E) a odcházející zahuštěný roztok (C)
předehřívají v předřazeném výměníku roztok vstupující
do odparky (A). Spotřeba energie na odpařování při
termokompresi brýdových par poklesne o asi 50 %
v porovnání s jednostupňovou odparkou bez
termokomprese.

Obr. 13.6 Odparka s padajícím
filmem a termokompresí brýd
(Zdroj GEA Process Engineering)

Vícestupňové odparky, obr. 13.7,
kondenzátor
sestávají z několika odparek, které jsou
pára
zařazeny do série, přičemž brýdové páry
z předcházející odparky slouží jako topné
medium pro odparku následující. Brýdové
páry odcházející z odparky mají teplotu
bodu varu roztoku, a aby mohly vytápět
následující odparku, musí v ní být bod
Konvaru roztoku nižší. Snížení bodu varu
centrát
roztoku se dosáhne snížením tlaku. To
nátok
znamená, že v každé následující odparce
Obr. 13.7 Trojstupňová odparka
musí být tlak nižší než v předcházející
s termokompresí na prvním stupni
odparce. Každý stupeň odparky je proto
(Zdroj Novasep)
připojen k oddělenému zdroji vakua.
Možné je také uspořádání, při kterém jsou
tlaky v jednotlivých stupních stejné, ale brýdové páry opouštějící odparku jsou stlačeny
a použity k vytápění dalšího stupně nebo kombinace obou zapojení.
Vícestupňové uspořádání odparek přináší nejen úsporu energie, protože topnou parou
vytápíme jenom první stupeň, ale také úsporu chladící vody, protože jenom páry z posledního
stupně jsou zkondenzovány chladící vodou v kondenzátoru. Brýdové páry z předchozích
stupňů vždy zkondenzují ve výměníku následující odparky. Průměrná úspora energie (topné
páry a chladící vody) je uvedena v tabulce 13.1.
Tabulka 13.1 Energetická náročnost vícestupňové odparky
Počet stupňů

1

2

3

4

5

A

1.2

0.7

0.5

0.4

0.3

B

40

20

13

8

7

A – kg topné páry nutné k odpaření 1 kg vody z roztoku; B – kg chladící vody nutné ke
zkondenzování 1 kg brýdových par vody.
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13.2 Typy odparek
Podle konstrukce dělíme odparky na odparky s přirozenou cirkulací roztoku, odparky
s nucenou cirkulací roztoku, odparky filmové a odparky zvláštní konstrukce, např. tzv.
„flash“ odparky.
13.2.1 Odparky s cirkulací roztoku
Odparky s cirkulací roztoku se podle umístění výměníku tepla dělí na odparky s vnitřním
a vnějším (externím) výměníkem tepla. Cirkulace roztoku může být buď přirozená nebo
nucená a nezáleží při tom, zda je výměník vnitřní nebo vnější.
V odparce s přirozenou
brýdové páry
brýdové páry
brýdové páry
vnitřní cirkulací, obr.
13.8 a, se roztok zahřívá
v dlouhých
trubkách
výměníku až k varu. Měrná
zahuštěný
hmotnost
roztoku
se
roztok
pára
zahuštěný
stoupající teplotou klesá
roztok
a roztok
proto
proudí
pára
směrem vzhůru. Bublinky
zahuštěný
čerstvý
páry vznikající v kapalině
pára
roztok
roztok
při dosažení varu ještě
urychlují
stoupající
proudění roztoku. Jakmile
čerstvý
roztok
roztok dosáhne hladinu,
čerpadlo
čerstvý
dojde jak k odloučení bublin
a
b
roztok
Přirozená
z roztoku, tak k dalšímu
Přirozená cirkulace,
c
cirkulace, vnitřní
odparu rozpouštědla. Roztok
vnější výměník
Nucená cirkulace
výměník
se
v důsledku
odparu
rozpouštědla ochladí, jeho
Obr. 13.8 Odparky s cirkulací roztoku
měrná hmotnost vzroste
a klesá ke dnu zařízení. Čerstvý roztok se přidává do cirkulačního okruhu v patě odparky před
výměníkem tepla. Proudění roztoku v trubkách výměníku není natolik rychlé, aby
zabraňovalo tvorbě pevných úsad, inkrustací, na vnitřních stěnách trubek. Zdržení roztoku
v odparce je dlouhé, řádově v hodinách. Odparky s přirozenou cirkulací roztoku jsou vhodné
pro termostabilní systémy, které nemají sklon k tvorbě inkrustací.
Odparka s přirozenou vnější cirkulací roztoku vnějším výměníkem je uveden na
obr. 13.8 b. Vnější výměník může mít jakoukoliv polohu.
Nucená cirkulace roztoku v odparce se docílí pomocí čerpadla, které je zařazeno před
vnějším výměníkem tepla. Čerpadlo nesmí rozbíjet krystaly. Místo čerpadla je možno použít
také vrtulové míchadlo. Ve výměníku nesmí roztok dosáhnout bodu varu, aby nevznikaly
inkrustace. Toho se dosáhne menším rozdílem teplot mezi teplosměnnou plochou a roztokem,
kolem 3 °C a zvýšeným hydrostatickým tlakem, který je vyvozován vysokým sloupcem
kapaliny nad výměníkem. Jakmile hydrostatický tlak poklesne, kapalina začne vřít.
Vřící kapalina se uvádí pod hladinu v hlavě odparky, kde nastává uvolnění par a další odpar
z hladiny. V případě, že se z roztoku nevylučuje tuhá fáze, může být uváděn i nad hladinu
kapaliny. Proudění kapaliny ve výměníku musí být dostatečně rychlé, aby bylo zabráněno
tvorbě inkrustací. Odparky s nucenou cirkulací jsou vhodné i pro viskózní roztoky nebo
roztoky obsahující tuhou fázi. Odparka s nucenou cirkulací je uvedena na obr. 13.8 c.
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Oba typy odparek s přirozenou cirkulací roztoku můžou pracovat šaržovitě nebo kontinuálně.
Při šaržovitém režimu je do odparky přiváděn nový roztok k udržení hladiny v zařízení tak
dlouho, dokud není dosaženo požadovaného
objemu zkoncentrovaného roztoku. Poté se
operace ukončí a roztok se jednorázově vypustí
z odparky. Při kontinuální operaci se do zařízení
neustále přivádí čerstvý a také odvádí
zkoncentrovaný roztok.
13.2.2 Filmové odparky
Ve filmových odparkách se kapalina odpařuje
z tenkého filmu utvořeného na teplosměnné
ploše. Podle směru postupu filmu rozlišujeme
odparky se vzlínajícím a padajícím filmem.
Odparka se vzlínajícím filmem, obr. 13.9 a, je
plněna kapalinou až do výše, kde v trubkách
dlouhých 3 až 10 m nastává var kapaliny. Trubky
jsou topeny párou z vnější strany. Směs kapaliny
a páry stoupá trubkou vzhůru, kapalina po vnitřní
stěně jako tenký film a pára středem trubky.
Jelikož při vzlínání filmu kapaliny dochází
k dalšímu odpařování, rychlost vzestupu filmu se
zrychluje. Směs kapaliny a páry vystřikuje
z trubek na deflegmátor, kde dochází k oddělení
většiny kapaliny od páry. Zbylá část kapaliny,
která je ve formě malých kapek unášena
brýdovými parami, je oddělena v parním prostoru
odparky působením gravitace a stržené nejmenší
kapky potom v separátoru kapek, který je umístěn
obvykle mimo odparku. Zkoncentrovaná kapalina
může být v případě potřeby recirkulována
k dalšímu zahuštění. Rozdíl teploty mezi topnou
parou a vypařující se kapalinou musí být nejméně
10 °C. Tento typ odparky je vhodný pro
neinkrustující kapaliny, které mohou být i dosti
viskózní.

a

b

Obr. 13.9 Odparka se (a) vzlínajícím a
(b) padajícím filmem. A – vstup roztoku,
B – brýdové páry, C – produkt, D – topná
pára, E – kondenzát
(Zdroj GEA Process Engineering)

páry

nátok

V odparce s padajícím filmem, obr. 13.9 b, je
roztok nastřikován do hlavy odparky tak, aby byl
rovnoměrně rozdělen do všech trubek výměníku,
které jsou 3 až 10 m dlouhé. Kapalina stéká po
vnitřní stěně trubek jako padající film, jehož
produkt
rychlost pohybu se směrem dolů zvyšuje. Během
postupu filmu dochází k odpařování kapaliny.
Obr. 13.10 Odparka s roztíraným
Pára se oddělí od kapaliny ve spodní části
filmem (Zdroj Ken Kimble, Sulzer)
odparky. Kapky kapaliny stržené brýdovou parou
se oddělí v separátoru kapek. V případě potřeby se může zahuštěný roztok znovu uvádět na
hlavu odparky. Rozdíl teplot mezi topnou parou a roztokem nemusí být větší než 1 až 2 °C.
Vzhledem k velmi krátké době styku kapaliny s teplosměnnou plochou, která je kratší než
u odparek se vzlínajícím filmem a malému rozdílu teplot mezi topným mediem a kapalinou, je
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tento typ odparky vhodný pro roztoky termolabilních látek s vyšší viskozitou, které
nevytvářejí inkrustace.
Odparka s roztíraným filmem, obr. 13.10, je tvořena
teplosměnnou trubkou vyhřívanou z vnější strany. Uvnitř
trubky se točí rotor vybavený lopatkami, které se pohybují
těsně u vnitřní stěny teplosměnné trubky a vytváří na ní
film kapaliny o tloušťce 0.5 až 2 mm. Padající film
kapaliny se intenzivně vypařuje v důsledku turbulencí
vznikajících mícháním, které zajišťují nejen vysoký přestup
tepla, ale i intenzivní výměnu kapaliny ve styku
s teplosměnným povrchem. Tím je dosažena krátká
a stejnoměrná doba kontaktu kapaliny s teplosměnným
povrchem. Pára stoupá středem trubky vzhůru a je
odváděna z hlavy odparky do separátoru stržených kapek.
Odparka vyžaduje velký rozdíl teplot mezi topným mediem
a vřícím roztokem v důsledku malé teplosměnné plochy.
Odparka je vhodná i pro viskózní, pěnivé nebo inkrustující
roztoky.

Brýdové
páry

Obr. 13.11 Flash odparka
(Zdroj www.wikipedia.org)

„Flash“ odparka, na obr. 13.11, je založena na
rozstřikování kapaliny do prostoru s nižším tlakem, než je tlak nasycených par kapaliny při
dané teplotě. V podtlaku nastává bouřlivý var a odpařování kapaliny. Odparka nemá žádné
teplosměnné plochy a proto je vhodná pro inkrustující nebo krystalizující roztoky, z kterých
by se na teplosměnných plochách vylučovala tuhá fáze a zabraňovala tak přestupu tepla.

14. DESTILACE A REKTIFIKACE
Destilace a rektifikace slouží k rozdělení směsi kapalných složek s rozdílnými body varu.
Destilace je založena na částečném vypaření vícesložkové kapalné směsi, pára je oddělena od
kapaliny a zkondenzována. Do par přejde vždy více těkavější složky (složky s nižším bodem
varu) než méně těkavé složky (složky s vyšším bodem varu), takže kondenzát se obohatí
o těkavější složku, zatímco zbývající kapalina se obohatí o méně těkavou složku. S růstem
koncentrace méně těkavé složky ve zbývající kapalině se zvyšuje rovnovážná tenze par nad
kapalinou a to vede ke zvyšování jejího bodu varu. Destilace se provádí většinou při stálém
tlaku; jde o izobarický proces. Proces destilace je možno názorně vysvětlit na fázovém
diagramu.
Izobarický fázový diagram kapalina – pára dvousložkové
soustavy s neomezeně mísitelnými kapalinami je na
obr. 14.1, kde TA a TB jsou teploty varu čisté složky A a B,
křivka a a b jsou křivky varu a rosného bodu (teplota při níž
začne pára kondenzovat). Pod křivkou varu je oblast
existence kapaliny, nad křivkou rosného bodu je oblast
existence páry. Kapalnou směs o složení x1 zahřejeme
právě k varu, kdy se odloučí první velmi malé množství
páry o složení x2. Pokud páru zkondenzujeme, dostaneme
kapalinu o stejném složení. Při zahřátí této kapaliny k bodu
varu se odloučí první množství páry o složení x3.
Opakujeme-li stejný postup ještě jednou, dostaneme v páře
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TA

b
(g)
a
TB

(l)
A x1

x2

x3 B

Obr. 14.1 Izobarický fázový
diagram

již čistou složku B. Destilace vedená výše popsaným postupem se nazývá rovnovážná
destilace. Pokud bychom postupovali tak, že při kondenzaci páry vznikne jen nepatrné
množství kapaliny, můžeme izolovat čistou složku A.
Pokud kapalná směs tvoří azeotropickou směs
s maximem nebo minimem bodu varu, obr.
14.2, můžeme izolovat jen jednu čistou složku
nebo azeotropickou směs o složení xA.
Azeotropická směs se chová jako jedinec
a přechází do par, které mají stejné složení jako
kapalná fáze. Kterou čistou složku je možno
izolovat z azeotropické směsi závisí na tom, na
jaké straně od azeotropického bodu se složení
výchozí směsi nalézá.

xA b
a
Obr. 14.2 Azeotropický fázový diagram
s minimem (a) a maximem (b) bodu
varu
Jelikož při rovnovážné destilaci odebíráme jen nepatrné T
A
množství páry, bude výtěžek postupu v každém destilačním
stupni (uvedení kapaliny do varu následované kondenzací
odebraných par) zanedbatelný. V praxi ale potřebujeme
dostatečný výtěžek procesu. Proto musíme zahřát kapalinu
na vyšší teplotu než je bod varu, aby se vždy odloučilo
TB
dostatečné množství páry. Větší množství odloučené páry
však obsahuje méně těkavější složky. Proto je takovýto
destilační stupeň méně účinný co do oddělení složek směsi,
x3B
A x1
než je tomu při rovnovážné destilaci. K dosažení konečného
Obr. 14.3 Izobarický
složení destilátu x3 z výchozího složení x1 je potom
fázový diagram
zapotřebí více stupňů, jmenovitě 4, obr. 14.3, než při
rovnovážné destilaci, kdy stačí stupně 2, obr. 14.1.
xA

Destilací rozumíme částečné odpaření kapaliny následované
oddělením vzniklých par a jejich následnou kondenzací, což
odpovídá jednomu stupni (schodu) na fázovém diagramu.
Postup kdy zkondenzované páry z předchozí destilace
podrobíme další destilaci, tj. postupujeme po jednotlivých
stupních ve fázovém diagramu, označujeme jako frakční
destilaci. Takovýto postup je ale značně nepraktický,
zdlouhavý, pracný a poskytuje malý výtěžek. Proto se
v průmyslové praxi slučují tyto oddělené operace do jediné, tzv.
rektifikace, kdy se páry stýkají s protiproudem kapalného
destilátu a při tom dochází k jejich značnému obohacení
o těkavější složku.
Rektifikace se provádí v kolonách opatřených vespodu vařákem,
ve kterém je kapalná směs určená k rozdělení složek anebo se
vroucí směs uvádí na některé patro kolony. Konstrukce kolon
a jejich výplní, náplní a pater je popsána v kap. 10.1.2.
V patrové koloně páry na prvním patře probublávají kapalinou,
jejíž teplota je nižší než teplota par, páry částečně zkondenzují
a kondenzačním teplem se kapalina udržuje ve varu. Patro
opouští páry obohacené o těkavější složku, zatímco kapalina se
obohacuje o méně těkavou složku. Tento postup se opakuje na
každém patře. Z každého vyššího patra odcházejí páry s vyšší
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Obr. 14.4 Výplňová
kolona (Zdroj Sulzer)

koncentrací těkavé složky, zatímco kapalina obohacená o méně těkavou složku stéká na nižší
patro. Při dostatečném počtu pater se v hlavě kolony vyskytuje již téměř čistá těkavější složka
a na nejnižším patře téměř čistá méně těkavá složka. Část zkondenzovaných par odcházejících
z hlavy kolony se vrací zpět na nejvyšší patro kolony. Pokud by se na každém patře ustavila
rovnováha, odpovídalo by složení par a kapaliny na každém patře jednomu stupni ve fázovém
diagramu 14.1. Proto se tento stupeň nazývá teoretickým patrem. Počet skutečných pater je
vždy větší než počet teoretických pater.
Ve výplňové nebo náplňové koloně se stoupající pára stýká s kapalinou stékající po náplni.
Při tom dochází k částečné kondenzaci par a jejich postupnému obohacení o těkavější složku.
Po jisté dráze je nutno kapalinu znovu rozdělit tak, aby natékala na celou plochu náplně. Na
obr. 14.4 je destilační kolona s dvojím typem strukturované náplně, která je velmi účinná.
Destilovaná směs se nastřikuje na hlavu kolony. Výše vroucí složka se odebírá z paty kolony,
zatímco níže vroucí složka odchází jako páry z hlavy kolony.

15. KRYSTALIZACE
Chemicko-inženýrská operace krystalizace je používaná zejména pro izolaci produktu
z roztoku nebo taveniny, k odstranění nečistot (příměsí) z produktu a na úpravu vlastností
tuhé fáze (zejména granulometrie). V průmyslu krystalizaci realizujeme z kapalné fáze, a to
buď z roztoku, nebo z taveniny.

15.1 Krystalizace z roztoku
Fázový diagram tuhá fáze - kapalina, obr. 15.1, je rozdělen křivkou rozpustnosti na dvě
oblasti, a to na roztok nenasycený a přesycený. Roztok, který obsahuje více rozpuštěné látky
než odpovídá nasycenému roztoku při dané teplotě,
tj. cs  cnas, je roztok přesycený.
T
V nenasyceném roztoku se přidaná tuhá fáze
rozpouští a zvyšuje tak jeho koncentraci.
V nasyceném roztoku se přidaná tuhá fáze
nerozpouští a ani se rozpuštěná látka nevylučuje
z roztoku. Přidáme-li do přesyceného roztoku
tuhou fázi, začne se vylučovat rozpuštěná látka tak
dlouho, dokud není dosaženo rozpustnosti při dané
teplotě, tj. dokud se koncentrace roztoku nesníží na
rovnovážnou hodnotu cnas.

nenasycený roztok
s(s)  s(roztok)

křivka
rozpustnosti

s(s) = s(roztok)

přesycený roztok

s(s)  s(roztok)
cs

Obr. 15.1 Schematický fázový
diagram tuhá fáze – kapalina
cs je koncentrace rozpuštěné látky

Rozpuštěná látka se bude z roztoku vylučovat ve formě tuhé fáze jen když

 = s(s) - s(roztok)  0
kde s(s) a s(roztok) je chemický potenciál této látky v tuhém stavu a v roztoku.

s (roztok) = s° + RT ln cs
kde s° je standardní chemický potenciál rozpuštěné látky. Chemický potenciál tuhé látky je
roven chemickému potenciálu rozpuštěné látky v nasyceném roztoku, tj.

s(s) = s(nasycený roztok) = s° + RT ln cnas
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kde cnas je koncentrace rozpuštěné látky v nasyceném roztoku. Dosazením do vztahu pro

 = s° + RT ln cnas - s° + RT ln cs = - RT ln cs / cnas
Aby bylo záporné, musí být poměr cs / cnas, nazývaný přesycení, větší než 1, tj. cs > cnas.
Aby došlo k samovolnému vylučování rozpuštěné látky z roztoku ve formě krystalů je nutná
jistá minimální hodnota přesycení, tj. jistá kritická
koncentrace roztoku, ckrit. Proto oblast přesyceného T
roztoku na obr. 15.1 rozdělujeme na dvě oblasti, a to na
oblast metastabilní a labilní.
odpaření

V metastabilní oblasti, kde cnas < cs ≤ ckrit, se rozpuštěná
látka vylučuje z roztoku jen na přidané tuhé fázi, ale
nevylučuje se z roztoku spontánně. Na obr. 15.2 jde
o oblast mezi křivkou rozpustnosti a čárkovanou křivkou,
na níž je koncentrace roztoku rovna ckrit. V labilní oblast,
kde cs  ckrit, se rozpuštěná látka z roztoku vylučuje
spontánně.

ochlazení

ochlazení
a odpaření

cs

Obr. 15.2 Způsoby získání
přesycení

Přesycení roztoku můžeme docílit buď ochlazením nebo odpařením rozpouštědla nebo
kombinací obou procesů, obr. 15.2.
Podle způsobu dosažení přesycení roztoku rozlišujeme krystalizaci ochlazovací, odpařovací
a vakuovou. Pokud krystalizace probíhá z taveniny, můžeme přesycení získat jen
ochlazováním.
15.1.1 Ochlazovací krystalizace
Ochlazovací krystalizace je vhodná pro látky, jejichž rozpustnost se s teplotou výrazně
zvyšuje. Roztok nasycený při teplotě T2 ochladíme na nižší teplotu T1. Při tom se vyloučí
množství rozpuštěné látky, které odpovídá rozdílu její rozpustnosti při těchto teplotách,
tj. [cnas,T2 – cnas,T1]. Ochlazování je v porovnání s odpařováním energeticky málo náročné.
Roztok musíme ochladit a odebrat krystalizační teplo (krystalizace je exotermní proces).
Avšak teplo, které je nutno odebrat systému, je daleko menší než teplo, které bychom do
systému museli dodat k odpaření části rozpouštědla, aby se z roztoku vyloučilo stejné
množství látky jako při ochlazení roztoku.
Ochlazovací krystalizátory mohou být chlazené buď přímo
(výměna tepla mezi chladicím mediem a roztokem bez
teplosměnné plochy) nebo nepřímo (výměna tepla přes
teplosměnnou plochu).
Mezi přímo chlazené krystalizátory patří krystalizační vany. Jde
o otevřené nádrže, do kterých je napuštěn roztok, kde samovolně
chladne. Je to levné zařízení, které ale zabírá velkou zastavěnou
plochu a má malý výkon (samovolné chlazení je pomalé a proto je
doba šarže příliš dlouhá). Vznikající krystaly jsou příliš velké,
nepravidelné a málo čisté, protože zadržují matečný roztok ve
formě inkluzí (matečný roztok uzavřený uvnitř krystalu).
Do přímo chlazeného krystalizátoru, obr. 15.3. je chladící
kapalina uváděna rozdělovačem (děrovaná trubka svinutá do
kruhu), který ji rozptýlí do malých kapek po celém průřezu
difuzoru. Chladící kapalina musí mít měrnou hmotnost menší než
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krystaly

Obr. 15.3 Krystalizátor
chlazený nemísitelnou
kapalinou

roztok a musí být s roztokem nemísitelná. Kapky chladící kapaliny stoupají vzhůru difuzorem
a vyvozují tak cirkulaci roztoku v krystalizátoru. Chladící kapalina se shromažďuje na
povrchu roztoku, odkud je odčerpávána přes chladič znovu do rozdělovače. Z roztoku se
vylučují poměrně velké krystaly, které klesají ke dnu a jsou shrabovány pomaloběžným
míchadlem k výpusti. Krystalizátor může být provozován buď šaržovitě nebo kontinuálně.
Místo chladící kapaliny lze také použít zkapalněný plyn, jako např. propan, butan, NH3,
který s roztokem nesmí reagovat.
páry
Zkapalněný plyn je uváděn do
roztoku,
kde
se
odpařuje
a ochlazuje
tak
krystalizující
roztok. Bubliny plynu intenzivně roztok
vzduch
míchají obsah krystalizátoru. Plyn
je
z krystalizátoru
odsáván,
zkapalněn a znovu použit ke
suspenze krystalů
Obr. 15.4 Rotační krystalizátor
chlazení. Vznikají velmi jemné
krystaly.
Rotační krystalizátor, obr. 15.4, je mírně skloněný rotující válec o průměru 1 až 2 m
a přibližně 20 m dlouhý. Na vyšší straně je uváděn roztok, který na vnitřní stěně rotujícího
válce utvoří film. Ze spodního konce válce je proti stékajícímu roztoku vháněn chladný
vzduch, takže roztok se ochlazuje a současně odpařuje. Válec může být opatřen vnitřními
vestavbami, které narušují film a zajišťují rozstřikovaní kapaliny do prostoru válce. Tím se
zvýší účinnost zařízení přibližně 2x. Z krystalizátoru vytéká suspenze jemných krystalů.
Zařízení je málo poruchové, ale jeho nevýhodou je velký zastavěný prostor. Rotační
krystalizátor pracuje kontinuálně.
Kolébkový krystalizátor je mírně skloněný žlab 15 m dlouhý a 2 m široký, na jehož dně jsou
rozmístěny zarážky kolmo ke směru toku roztoku. Žlab je umístěn na kruhových segmentech,
které umožňují výkyv žlabu až o 45 ° od svislé osy na obě strany. Roztok stéká pomalu po
dně žlabu, je ochlazován okolním vzduchem a odparem rozpouštědla. V důsledku velmi
pomalé krystalizace vznikají velké krystaly, které postupují souproudně s roztokem.
Kolébkové krystalizátory pracují kontinuálně, zabírají velkou zastavěnou plochu a mají malý
výkon.
Šaržovitý míchaný krystalizátor, obr.
15.5, je nepřímo chlazený. Ve válcové
nádobě
opatřené
duplikátorem
a turbinovým míchadlem je umístěn
difuzor (otevřený válec nebo chladící had
svinutý do husté cívky), který usměrňuje
proudění suspenze. Míchadlo tlačí suspenzi
směrem ke hladině proto, aby se krystaly
neshromažďovaly na dně krystalizátoru.
Do nádoby se napustí horký roztok, který
se za míchání chladí pláštěm anebo hadem.
Pokud je chladicím mediem technologická
voda, lze obsah krystalizátoru ochladit na
maximálně 25 – 30 °C. Na teplosměnných
plochách se mohou tvořit nárůsty krystalů
(inkrustace), které snižují přestup tepla.
Vznikají
středně
velké
krystaly
o proměnné granulometrii.

difuzor

duplikátor

Obr. 15.5 Šaržovitý míchaný krystalizátor
(Zdroj http://www.mpimagdeburg.mpg.de/research/projects/1032/1033/1035/
1035_1044)
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Míchaný krystalizátor s vnější cirkulací suspenze, obr.
15.6, se užívá tehdy, kdy se na chladící ploše velmi
snadno tvoří inkrustace. Pokud roztok proudí dostatečně
rychle kolem chladicí plochy, tvorba inkrustací je silně
omezena, až zcela znemožněna. Proto se při krystalizaci
snadno inkrustujících látek roztok chladí výměníkem
umístěným vně krystalizátoru. Intenzivní cirkulace
roztoku je podporována vrtulovým míchadlem, které
nerozbíjí vzniklé krystaly, umístěným v potrubí před
výměníkem. Čerstvý roztok se přivádí do potrubí před
výměníkem. Část suspenze se odtahuje a vzniklé krystaly
jsou separovány od matečného roztoku. Vznikající
krystaly jsou středně velké a mají úzkou granulometrii,
tj. podobnou velikost. Zařízení pracuje kontinuálně.

chladící
voda
suspenze

roztok

Obr. 15.6 Ochlazovací
krystalizátor s vnější cirkulací
suspenze

Jiný typ nepřímo chlazeného krystalizátoru je Swenson –
Walkerův krystalizátor, obr. 15.7. Jde o žlab ve tvaru U o délce 3 m a šířce 0.5 m.
Krystalizátor je chlazen pláštěm, do kterého je uváděna chladící voda. V krystalizátoru je
umístěno speciální spirálové míchadlo, které promíchává suspenzi, seškrabuje krystaly ze stěn
a posunuje je k výpusti. Vznikající krystaly jsou
přibližně 1 mm v průměru a se širokou
(nerovnoměrnou) distribucí. Krystalizátor může
pracovat s roztokem nebo taveninou, šaržovitě
i kontinuálně.
Krystalizace při velmi nízkých teplotách, až -50 °C,
se provádí v chladicím krystalizátoru Votator, obr.
15.8. Zařízení sestává z několika výměníků typu
trubka v trubce o délce asi 10 m a průměru vnitřní
trubky 30 cm zapojených v sérii nebo paralelně. Ve
vnější trubce proudí chladicí kapalina a ve vnitřní
trubce je otáčející se šnek, který přiléhá k vnitřní
stěně. Šnek promíchává krystalizující roztok,
seškrabuje krystaly vyloučené na stěnách a posunuje
Obr. 15.7 Swenson-Walker
je směrem k výpusti. Suspenze v trubkách proudí
krystalizátor
pístově. Krystalizátor je vhodný i pro velmi
(Zdroj www.radiks.wordpress.com)
koncentrované, nebo silně viskózní, suspenze.
Krystalizátor zabírá malou
zastavěnou plochu, je levný,
pracuje kontinuálně a má
značný výkon. Zařízení je
podobné krystalizátoru se
seškrabovanými
stěnami,
obr. 15.21, s tím rozdílem,
Obr. 15.8 Chladicí krystalizátor Votator
že neobsahuje zrací nádrž
(Zdroj Holland Applied Technologies)
a pracuje s roztoky a ne
taveninou.
15.1.2 Odpařovací krystalizace
Odpařovací krystalizace je vhodná pro látky, jejichž rozpustnost se mění s teplotou jen málo,
nebo v případech, kdy chceme proces vést při určité stálé teplotě.
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Odpařování můžeme vést při atmosférickém nebo
sníženém tlaku. Potřebné teplo do roztoku můžeme
dodávat buď přímo (spalinami, vzduchem,
plamenem), tzv. přímý ohřev, nebo přes
teplosměnnou plochu (pláštěm, vestavěným nebo
externím výměníkem), tzv. nepřímý ohřev.
Krystalizátor s ponorným hořákem je zařízení
s přímým ohřevem, obr. 15.9. Pod hladinou kapaliny
je umístěn hořák, ve kterém je spalován topný plyn
ve směsi se vzduchem. Za stejný čas je možno do
kapaliny uvést až 200x více tepla než přes
teplosměnnou plochu při využití až 90 % tepla
uvolněného při spalování. Brýdové páry odcházející
z krystalizátoru obsahují drobné kapičky roztoku,
které je nutno odstranit před vypuštěním do
atmosféry. Krystalizátor s ponorným hořákem je
vhodný pro korozívní systémy a pro systémy, jejichž
rozpustnost
se
stoupající
teplotou
klesá.
Krystalizátor pracuje kontinuálně.

pára
vzduch
plyn

Obr. 15.9 Krystalizátor s ponorným
hořákem (Zdroj www.china-ogpe.com)

Rozprašovací krystalizátor, nazývaný také Ducon, obr.
15.10, je v podstatě rozprašovací sušárna, ve které však
dojde jen ke vzniku suspenze částečným odpaření
rozpouštědla. Do tělesa krystalizátoru je rozprašován
horký roztok a proti němu je vháněn studený vzduch.
Dojde k ochlazení roztoku a částečnému odpaření
rozpouštědla. Rozpuštěná látka se vyloučí ve formě velmi
malých krystalků. Část suspenze se odvádí jako produkt,
ze kterého se oddělí krystaly. Zbývající suspenze se ohřeje
ve výměníku (1), přidá se k ní čerstvý roztok a je znovu
uvedena do krystalizátoru. Z brýdových par je třeba
odstranit stržené kapky a krystalky. Krystalizátor pracuje
kontinuálně. Zastavěná plocha a rovněž zádrž roztoku
v krystalizátoru je poměrně malá. Zařízení je jednoduché,
investičně nenáročné a nevyžaduje složitou obsluhu.
Odpar rozpouštědla z roztoku do plynu, který nereaguje
s roztokem, je realizován v tzv. air-lift krystalizátoru,
obr. 15.11. Horký plyn (nejčastěji vzduch) je rozptylován
rozdělovačem do drobných bublinek, které stoupají
difuzorem a zajišťují tak, kromě odpařování rozpouštědla,
ještě cirkulaci suspenze difuzorem vzhůru a prostorem
mezi difuzorem a vnitřní stěnou krystalizátoru dolů.
Horký čerstvý roztok je uváděn do spodní části
krystalizátoru, suspenze je odebírána z hladiny
krystalizátoru. Odpařené rozpouštědlo je pak z brýdových
pár odstraněno v kondenzátoru. Krystalizátor je štíhlé
zařízení vysoké přes 15 m. Vznikají krystaly o velikosti
cca 1 mm s úzkou distribucí.
Nejjednodušší odpařovací krystalizátor za atmosférického
tlaku s nepřímým ohřevem je míchaný kotel vyhřívaný
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brýdové páry

vzduch
1

čerstvý
roztok

suspenze

Obr. 15.10 Rozprašovací
krystalizátor

brýdové
páry
chladící
voda
suspenze

kondenzát

roztok

plyn

Obr. 15.11 Air-lift krystalizátor

buď duplikátorem anebo topným hadem ponořeným do roztoku. Míchaný roztok se odpařuje
tak dlouho, dokud nedojde k požadovanému snížení jeho objemu. Vzniklá suspenze se za
míchání vypustí. Proces je šaržovitý. Tento typ krystalizátoru má velmi malou tepelnou
účinnost, proces trvá dlouho a zařízení má malou kapacitu.
Krystalizační odparky mohou pracovat šaržovitě nebo kontinuálně. Výměník tepla může být
zabudován v těle odparky (tzv. vnitřní cirkulace) nebo umístěn mimo odparku (tzv. vnější
cirkulace). Cirkulace suspenze je někdy podporována vrtulovým míchadlem.
V krystalizační odparce s vnitřní cirkulací suspenze, obr. 15.12,
se roztok ohřívá v trubkách výměníku až k varu, jeho měrná
hmotnost klesne a stoupá do hlavy odparky, kde se část
rozpouštědla odpaří. Tím se roztok ochladí, jeho měrná hmotnost
stoupne a proudí vnitřní středovou trubkou do spodní části
krystalizátoru. Dostatečně velké krystaly sedimentují k výpusti,
zatímco malé krystalky zůstávají suspendovány v roztoku. Roztok
znovu proudí trubkami výměníku vzhůru a celý proces se opakuje.
Stálý objem roztoku v zařízení je udržován přívodem čerstvého
roztoku. Jednostupňová krystalizační odparka je energeticky velmi
náročná; spotřebuje přibližně 1 kg páry na 1 kg odpařeného
rozpouštědla. Při zapojení několika odparek za sebou je spotřeba
topné páry výrazně nižší, viz kap. 13.

brýdové páry

roztok
pára

kondenzát

15.1.3 Vakuová krystalizace
Při vakuové krystalizaci je horký roztok uveden do vakua, kde se
suspenze
rozpouštědlo částečně odpaří a tím se roztok i ochladí v důsledku
Obr. 15.12
tepla zabaveného při odpaření rozpouštědla. Přesycení je tedy
Krystalizační
vytvořeno částečným zkoncentrováním roztoku a současným
odparka
snížením jeho teploty. Jelikož se teplo z krystalizátoru neodvádí
chlazením přes teplosměnné plochy a ani nepřivádí výměníkem k odpaření rozpouštědla,
nazýváme vakuovou krystalizaci také adiabatickou krystalizací (při adiabatickém ději systém
nevyměňuje s okolím teplo). Vakuová krystalizace je vhodná pro systémy se strmou křivkou
rozpustnosti, u kterých se výrazně nezvyšuje bodu varu se stoupající koncentrací roztoku.
Jelikož teplotu krystalizace můžeme regulovat velikostí podtlaku a proces může probíhat za
nízkých teplot, je vakuová krystalizace vhodná
zejména pro termolabilní látky.
Vakuové krystalizátory, které se vyznačují
jednoduchou konstrukcí, malými investičními náklady
a snadným řízením procesu, mohou být buď šaržovité
nebo kontinuální.
Šaržovitý vakuový krystalizátor, obr. 15.13, je štíhlé
a vysoké zařízení s excentricky umístěným míchadlem
(jedním nebo několika) a velkým parním prostorem, tj.
volným prostorem nad hladinou roztoku. Krystalizátor
je napojen na vývěvu buď přímo, nebo přes
kondenzátor. Do krystalizátoru se uvede horký roztok
a začne odtahování par vývěvou tak dlouho, dokud se
objem roztoku nesníží natolik, aby se vyloučilo
požadované množství krystalů. V průběhu operace je
možno do krystalizátoru připouštět čerstvý roztok, aby
se zvýšilo množství tuhé fáze vzniklé v jedné operaci.
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Obr. 15.13 Šaržovitý vakuový
krystalizátor
(Zdroj Jet Vacuum systems)

Po ukončení operace, která trvá 6 až 8 hodin, se výsledná
suspenze krystalů vypustí např. na filtr, kde je tuhá fáze
oddělena od matečného roztoku. Vznikající krystaly mají
širokou distribuci velikosti částic. Krystaly ulpěné na
vnitřním povrchu krystalizátoru se rozpustí po napuštění
horkého roztoku při následující šarži a tím se
krystalizátor vyčistí. Použití tohoto typu krystalizátoru je
výhodné v případech, kdy se jedná o poměrně malá
množství výchozího roztoku.
Kontinuální vakuový krystalizátor s externí cirkulací
suspenze je zobrazen na obr. 15.14. Cirkulace celého
objemu suspenze externím okruhem je umožňována
vrtulovým míchadlem, které nerozbíjí krystaly přítomné
v suspenzi, umístěným v potrubí před výměníkem.
Obr. 15.14 Kontinuální
Cirkulující suspenze, která se ve výměníku ohřeje o 2 až
vakuový krystalizátor
6 °C, je uváděna tangenciálně pod hladinu krystalizátoru.
(Zdroj Beijing Puren Meihua Energy
Na hladině by totiž nastal okamžitý var, který by měl za
Saving & Environmental Protection
následek tvorbu velmi
Tech. CO., LTD)
malých
krystalků.
Z externího okruhu se kontinuálně odebírá část suspenze jako
produkt, z níž je separována tuhá fáze. Čerstvý roztok se
přidává do okruhu před míchadlem, aby došlo k jeho
dokonalému smíšení s cirkulující suspenzí. Průměrná velikost
vznikajících krystalů se pohybuje kolem 0.7 mm.

Obr. 15.15 Oslo
krystalizátor
(Zdroj Beijing Puren Meihua
Energy Saving & Environmental
Protection Tech. CO., LTD)

Vakuový kontinuální krystalizátor typu Oslo je uveden na
obr. 15.15. Roztok odebíraný z hladiny ve spodní nádobě
nuceně cirkuluje za pomocí vrtulového míchadla vnějším
okruhem přes výměník. Zde se roztok ohřeje o 2 až 3 °C a je
uveden pod hladinu do parní hlavy krystalizátoru. Čerstvý
roztok se přidává před výměníkem tepla. V parní hlavě je
udržován podtlak. V podtlaku roztok začne vřít, částečně se
odpaří i ochladí a tím se stane přesyceným. Z hlavy
krystalizátoru roztok klesá dlouhou barometrickou nohou do
spodní nádoby obsahující suspenzi krystalů. Ty jsou
v důsledku pomalu stoupajícího proudu roztoku udržovány ve
vakuum

vznosu. Krystaly v přesyceném
roztoku rostou a po dosažení jisté
velikosti, kdy jejich sedimentační
rychlost je větší než rychlost
stoupajícího proudu roztoku,
klesají ke dnu nádoby. Tam se
shromažďují a jsou odváděny
z krystalizátoru.
Krystalizátor
Oslo pracuje kontinuálně.

roztok
suspenze
vzduch

Obr. 15.16 Vakuový krystalizátor Oslo

Vakuový komorový krystalizátor, obr. 15.16, je ležatá válcová nádoba o délce 12 m
a průměru 3 m rozdělená do 5ti, i více, komor. Každá komora je opatřena samostatným
ejektorem. Podtlak je v každé následující komoře větší a proto i hladina roztoku, nebo
105

suspenze, se zvyšuje. Roztok je v každé komoře míchán buď mechanickým míchadlem nebo
probubláváním vzduchu. Roztok se ve vakuu odpařuje a současně ochlazuje, čímž se vytváří
přesycení. Z poslední komory, kde je teplota kolem 5 °C, se kontinuálně odebírá suspenze.
Výsledné krystaly mají velikost pod 1 mm.

15.2 Krystalizace z taveniny
Složky v tuhé fázi mohou být buď zcela nemísitelné, omezeně mísitelné nebo neomezeně
mísitelné. Pro zjednodušení uvažujme fázový diagram dvousložkového systému A – B jehož
složky jsou v kapalné fázi neomezeně mísitelné a v tuhé fázi zcela nemísitelné, obr. 15.17 a,
a neomezeně mísitelné v celém rozsahu koncentrací (tvoří tuhé roztoky), obr. 15.17 b.
Pokud budeme v diagramu 15.17 a taveninu o složení x1 ochlazovat ve směru šipky 1, při
dosažení teploty T1 se začne vylučovat čistá tuhá složka A. Při dalším chlazení se stále
vylučuje čistá tuhá složka A a složení taveniny se posunuje po rovnovážné křivce směrem
k eutektiku. Množství taveniny, která se obohacuje o složku B, klesá. Při dosažení eutektické
teploty TE se začne vylučovat spolu se složkou A i tuhá složka B, a to tak dlouho, dokud celý
systém neztuhne. Při ochlazovaní taveniny o složení x2 se při dosažení teploty T2 začne
vylučovat čistá tuhá složka B a její množství s klesající teplotou stoupá. Složení taveniny,
která se postupně obohacuje o složku A, se posunuje po rovnovážné křivce k eutektiku. Při
dosažení eutektické teploty TE se začne vylučovat tuhá složka A spolu se složkou B tak dlouho,
dokud systém neztuhne.
Pokud taveninu systému se složkami neomezeně mísitelnými v obou fázích o složení x3, obr.
15.17 b, ochladíme na teplotu T3 (bod X) vyloučí se tuhá fáze o složení udaném bodem Y
(průsečík rovnoběžky s osou x vedené z bodu T3 s křivkou tání ležící nalevo od bodu X)
a taveninu o složení udaném bodem Z (průsečíkem této rovnoběžky s křivkou tuhnutí ležící
napravo od bodu X). Vyloučená tuhá fáze se sice obohatí o složku A s vyšším bodem tání, ale
obsahuje
rovněž
složku B, i když
TA
1
2
TA
A(l) + B(l)
v menším množství než
T
B
A(l) + B(l)
X
T1
Z
původní
tavenina.
T2
T3
A(s)
Nicméně postupnými
Y
B(s)
+ (l)
kroky, jako v případě
+ (l)
destilace, tj. násobným
T
TE
A(s) + B(s) B
částečným roztavením
A(s) + B(s)
vyloučené tuhé fáze
a oddělením
vzniklé
B
x1
x2
A
B
A
x3
taveniny, můžeme pak
b
a
izolovat čistou složku
A. Izolace čisté složky
Obr. 15.17 Fázový diagram dvousložkové soustavy s (a) zcela
B by pak probíhala
nemísitelnými složkami a (b) neomezeně mísitelnými složkami.
částečným
ztužením TA, TB – bod tání složky A, B; TE – eutektická teplota; A(s), B(s) – tuhá
složka A, B; A(l), B(l) – kapalná složka A, B; (l) – tavenina
taveniny, oddělením
tuhé
fáze
a opakováním tohoto postupu.
Z diagramů na obr. 15.17 je zřejmé, že každá příměs snižuje bod tání čisté složky a při
vylučování tuhé čisté složky se zbývající tavenina obohacuje o příměs.
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Vylučování tuhé fáze z taveniny může probíhat buď na chlazené teplosměnné ploše, nebo
v objemu taveniny, kdy ochlazujeme celý objem taveniny (obdobně jako při krystalizaci
z roztoků).
Při krystalizaci na teplosměnné ploše je
třeba proces rozdělit do čtyř fází, obr.
15.18 a to
1. Vznik vrstvy krystalů na teplosměnné
ploše. Na povrchu krystalů je ulpěná
tavenina, která obsahuje nežádoucí
druhou složku (obr. 15 a).
2. Přerušení styku krystalů s taveninou
(odstranění
původní
taveniny
z prostoru krystalizačního zařízení).

a

3. Částečné roztavení vrstvy krystalů
a odvod vzniklé taveniny, tzv. pocení.
Tento proces snižuje znečištění produktu nežádoucí
složkou (obr. 15 b).

b
Obr. 15.18 Fáze krystalizace

c

(Zdroj Sulzer Chemtech)

4. Roztavení krystalické vrstvy zbylé na
teplosměnné ploše a odčerpání produktu ve formě
taveniny (obr. 15 c).
Nejjednodušší zařízení pro krystalizaci na
teplosměnné ploše je statický krystalizátor, obr.
15.19, který pracuje šaržovitě. Krystalizátor je
hranatá nádoba s horním hrdlem pro vstup taveniny
a dolní výpustí, ve které je umístěn systém
teplosměnných ploch. Do nádoby se napustí
Obr. 15.19 Statický krystalizátor
tavenina a začne se chladit. Po vytvoření vrstvy
(Zdroj Sulzer Chemtech)
krystalů na teplosměnných plochách se zbylá
tavenina z krystalizátoru vypustí. Teplosměnné
plochy se zahřejí tak, aby došlo k částečnému roztavení
vstupní
vrstvy krystalů. Vzniklá tavenina se shromažďuje na dně
tavenina
nádoby, odkud je po ukončení “pocení” vypuštěna. Poté
se teplosměnné plochy zahřejí tak, aby došlo k úplnému
2
4
3
roztavení zbylých krystalů. Tavenina produktu se
1
z krystalizátoru odčerpá a proces může být znovu
zahájen. Statický krystalizátor je vhodné zařízení pro
získání produktu o střední nebo vyšší čistotě při malé až
střední kapacitě výroby. Výhodou zařízení je jeho
konstrukční jednoduchost a tím i nízká investiční
náročnost, neobsahuje žádné točivé prvky, a tedy náklady
produkt nebo
na údržbu jsou nízké. Výsledný produkt je v kapalné fázi,
odpadní
takže odpadá separace krystalů z taveniny buď filtrací,
5
tavenina
nebo odstředěním za tepla. Obě operace jsou procesně
náročné, protože se musí vést tak, aby tavenina
Obr. 15.20 Krystalizátor s
v separačním zařízení nezatuhnula.
padajícím filmem taveniny
Krystalizaci na teplosměnné ploše lze také realizovat
v krystalizátoru s padajícím filmem taveniny, viz obr. 15.20. Krystalizátor je v podstatě
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vertikální trubkový výměník (3), který je chlazen (ohříván) z vnější strany trubek. Po vnitřní
stěně chlazených trubek stéká film taveniny čerpané ze zásobní nádrže (1) a protéká do sběrné
nádrže (5). Jakmile se na vnitřní stěně trubek utvoří dostatečně silná vrstva krystalů je čerpání
taveniny přerušeno a obsah sběrné nádrže je odčerpán zpět do zásobní nádrže (1). Trubky
výměníku jsou zahřány na takovou teplotu, aby došlo k částečnému roztavení vzniklé vrstvy
krystalů. Tavenina odtéká do sběrné nádrže (5). Po této fázi je tavenina ze sběrné nádrže
odčerpána na další zpracování krystalizací do nádrže (2), nebo jako znečištěná tavenina je
odstraněna ze systému. Zbylá vrstva krystalů v trubkách je roztavena, vypuštěna do sběrné
nádrže a odchází z krystalizátoru jako produkt.
Krystalizátor s padajícím filmem taveniny má vysokou kapacitu a poskytuje produkt o střední
až vysoké čistotě, která může dosáhnout až 99,9999 %. Neobsahuje žádné točivé prvky, takže
nároky na údržbu jsou minimální. Produkt je ve formě taveniny, takže odpadá obtížná
separace produktu z taveniny.
V případě, že vysoká viskozita taveniny brání snadnému oddělení taveniny od krystalů,
zejména během “pocení”, produkt je požadován v krystalické formě o určité velikosti a tvaru
krystalů, musíme použít typ krystalizace, kde krystaly vznikají v objemu taveniny.
Příkladem takového krystalizátoru je
krystalizátor se seškrabovanými stěnami,
viz obr. 15.21. Krystalizátor je v podstatě
výměník “trubka v trubce” opatřený
šnekem seškrabujícím krystaly vyloučené
na vnitřní stěně chlazené trubky. Vzniklá
suspenze je čerpána do zrací nádoby, kde
dochází k dalšímu růstu krystalů. Suspenze
ze zrací nádrže cirkuluje do krystalizátoru
vnějším okruhem, ze kterého se odebírá
část suspenze k separaci krystalů.

chladící medium

2

2

1

přívod taveniny
výsledná suspenze

15.21 Krystalizátor se seškrabovanými
stěnami
1 – krystalizátor, 2 – zrací nádrž

16. CHARAKTERIZACE TUHÝCH DISPERZNÍCH
SYSTÉMŮ
Soubor tuhých částic o různé velikosti potřebujeme v praxi jednoznačně a jednoduše
charakterizovat co do rozdělení velikosti částic souboru (granulometrické složení). To
znamená, že musíme stanovit charakteristiky distribuce velikosti částic daného souboru.

16.1 Metody stanovení velikosti částic
Sítový rozbor je používán velmi často pro jeho jednoduchost a nízkou cenu zařízení - sady
kruhových sít s mechanickým vibračním třídičem. Pro orientační stanovení lze použít
i manuální sírování. Použitelnost metody je omezena minimální velikostí částic (pod 40 m).
Fotoanalýza, tzv. automatické sítování pomocí technologie analýzy obrazu - fotografického
snímku vyhodnocovaného pomocí speciálního softwaru. Metoda poskytuje rychlé
a dostatečně přesné výsledky i pro velmi jemné materiály s částicemi submikronové velikosti.
Optické metody. Těmito metodami lze měřit zastoupení mikroskopických částic jejich
spočítáním v rastru s danými rozměry, tj. na dané ploše obrazu. Měření je tím přesnější, čím
větší počet částic se do počítání zahrne. Metoda je velmi pracná.
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Elektroresistenční metody jsou založeny na měření okamžité změny vodivosti suspenze
protékající otvorem přesně definovaných rozměrů. Počet částic se získá počítáním impulsů,
velikost částic se stanoví z velikosti každého pulsu. Vzorek je suspendován v kapalině, ve
které je nerozpustný.
Sedimentační techniky založeny na studiu rychlosti sedimentace částic suspendovaných
v kapalině. Metoda je vhodná pro částice s velikostí pod 10 m, pro submikronové částice
není dostatečně přesná vzhledem k jejich Brownovu pohybu. Fotometricky je vyhodnocována
změna intenzity záření procházejícího kyvetou se vzorkem. Velikost částic je určena z jejich
sedimentační rychlosti.
Laserové difrakční metody využívají vyhodnocení změn intenzity záření rozptylem paprsku
laseru v prostředí s tuhými částicemi (ve vzduchu nebo v kapalině) Úhel difrakce se zvyšuje
se snižující se velikostí částic. Metoda je zvláště vhodná pro měření velikosti mezi0.1 a 3 000
μm. Velkou výhodou je, že technika může pracovat kontinuálně, např. ve výrobních
procesech, nebo sledování emisí z průmyslových zdrojů znečištění plynů a vod.
Akustická spektroskopie využívává pro vyhodnocení velikosti a obsahu částic ultrazvuk.
Tuhé částice jsou rozptýleny v tekutině a absorbují ultrazvukové vlny. Výsledná hodnota
útlumu kmitočtového spektra ultrazvuku je vstupním údajem pro výpočet rozdělení velikosti
částic. Měření může být realizováno pro jakékoliv tekutiny bez ředění nebo jiné přípravy
vzorku. To je velká výhoda metody. Výpočet distribuce velikosti částic je založen na
teoretickém modelu, který je dobře ověřen pro až 50 % objemu rozptýlených částic.
Každá z uvedených metod stanovuje rozdílné velikostní charakteristiky měřeného souboru
částic.

16.2 Distribuce velikosti částic
Soubor kulových částic rozdělíme do k velikostních skupin tak, že v každé skupině se
nacházejí částice menší než horní hranice velikosti příslušné skupiny až po její spodní hranici
včetně a počet částic v jednotlivých skupinách sečteme, viz tabulka 16.1. Tak např. skupina
12 obsahuje částice o velikosti 1 jednotky a větší, ale menší než 2 jednotky.
V tabulce je rs střední velikost i-té skupiny, r lineární
rozměr částice, Ni počet částic v i-té skupině
a fi(N) = Ni/i je zlomek celkového počtu částic
vyskytujících se v dané skupině (f(N).100 je procento
částic nacházejících se v dané skupině), Nad je
nadsítný a Pod podsítný podíl v procentech, tj.
j

j

1 - fi(N) x 100 a fi(N) x 100
1

Y

Obr. 16.1 Histogram r

1

Nadsítný (podsítný) podíl je procento částic o velikosti větší (menší) než je dolní (horní) mez
dané velikostní skupiny.
Nejjednodušším způsobem prezentace distribuce (rozdělení) velikostí souboru částic je
histogram. Kdybychom však vynášeli počet částic N proti velikosti r, dostali bychom pro
každý soubor s jiným počtem částic jiný histogram s rozdílnou výškou sloupců.
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Tabulka 16.1Rozdělení velikostí souboru částic
Δr
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Velikost
0 
1 2
23
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


rs,i
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5

Ni
0
20
50
150
250
430
200
150
100
50
1400

fi(N)
0
0.014
0.036
0.107
0.179
0.307
0.143
0.107
0.071
0.036
1

Budeme-li však vynášet Y = fi(N)/Δr proti r,
obr. 16.1, dostaneme pro jakkoliv velký soubor
částic a libovolnou velikost skupin stejný
histogram. Plocha všech sloupců v histogramu je
rovna jedné. Spojíme-li středy sloupců histogramu
dostaneme lomenou čáru, obr. 16.2. Budeme-li
velikostní intervaly skupin zmenšovat, lomená
čára se stále více přibližuje spojité křivce
a v hraničním případě se stává spojitou, obr. 16.3,
tzv. frekvenční křivkou distribuce velikosti
počtu částic, kterou můžeme popsat matematickou
funkcí (N,r).

Nad
100
98.6
95.0
84.3
66.4
35.7
21.4
10.7
3.6
0

Pod
0
1.4
5
15.7
33.6
64.3
78.6
89.3
96.4
100

Y

Obr. 16.2 Histogram

r

Součin (N,r)dr je frakce počtu částic
vyskytujících se ve velikostním intervalu
‹r, r + dr›. Frakci částic o velikosti od r1 včetně (N,r)
do r2 včetně, f(r1,r2), udává určitý integrál
r1

(N,r) dr = f(r1, r2)
r1

Obr. 16.3 Frekvenční distribuční r
křivka

Plocha pod křivkou (N,r) je rovna


(N,r) dr = 1
%

0

Druhým způsobem prezentace distribuce
velikostí částic je tzv. kumulativní
distribuční křivka, w(r), a to nadsítná nebo
podsítná. Oba typy kumulativní distribuce
velikosti částic ze souboru v tab. 16.1 jsou
uvedeny na obr. 16.4. Kumulativní nadsítná
a podsítná distribuční křivka se protínají
v bodě D50 = 5.5 udávající medián frekvenční
distribuční křivky. Obě křivky jsou zrcadlově
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100

Nad

75

Pod

50
25
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

r

Obr. 16.4 Kumulativní distribuční
funkce

symetrické kolem kolmice k ose x vztýčené v mediánu distribuce (čárkovaná kolmice na obr.
16.4). Derivací kumulativní distribuční křivky dostaneme frekvenční distribuční křivku.
Dosud byla distribuce velikosti částic (granulometrické složení souboru částic) založena na
počtu částic a jejich lineárním rozměru. Takovýto typ distribuce se dostane např. při měření
velikosti částic mikroskopem. Jinými metodami, např. sítovou analýzou, dostaneme distribuci
velikosti částic založenou na jejich hmotnosti G a lineárním rozměru r popsanou frekvenční
křivkou distribuce hmotnosti částic, (G,r). Tato distribuce udává zlomek hmotnosti
částic g(r1,r2) vyskytujících se ve velikostní skupině ‹r1, r2›
r2

(G,r) dr = g(r1,r2)
r1

Plocha pod křivkou (G,r) je rovna


(G,r) dr = 1
0

Vztah mezi distribuční křivkou počtu a hmotnosti částic
(G,r) = r3 (N,r)

Každá frekvenční distribuční křivka má tři
charakteristiky, a to mód, medián a aritmetický
a
průměr, které charakterizují centrální tendenci
distribuce. Mód je souřadnice maxima frekvenční
distribuční křivky (velikost nejčetnějších částic
souboru). Medián, označovaný jako D50, je
b
souřadnice, která dělí plochu pod frekvenční
distribuční křivkou na dvě stejné části (50 % částic
je větších a 50 % menších než tato velikost).
Obr. 16.5 Úzká (a) a široká (b)
Aritmetický průměr, rs, který prochází těžištěm
distribuce
plochy pod frekvenční distribuční křivkou je,
v případě distribuce lineární velikosti částic, součtem rozměrů všech částic děleným jejich

počtem, tj.
Niri/Ni = rs nebo r (N,r) dr = rs
i

i

0

Hodnota aritmetického průměru je, na rozdíl od předchozích dvou charakteristik, ovlivněna
výskytem i malého počtu částic s rozměry výrazně odlišnými od zbytku souboru. Pokud je
distribuční křivka symetrická jsou hodnoty všech tří charakteristik stejné.
Distribuci však nelze úplně charakterizovat jen jednou z těchto hodnot, protože nám nic
neříkají o šířce distribuce, tj. o rozptylu hodnot kolem zvoleného středu. Stejné centrální
charakteristiky může mít symetrická distribuce široká i úzká, obr. 16.5. Šířku distribuce udává
tzv. směrodatná (standardní) odchylka definovaná pro normální rozdělení velikosti částic
jako
2
2
 = (1 / Ni) (ri – rs)
nebo
∞
2
2
 = ∫(ri – rs) (N,r)dr
0
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16.3 Střední veličiny distribuce
Mějme soubor N = 5 kulových polydisperzních (o různé
velikosti) částic o průměru r = 1, 2, 3, 4 a 5 mm. Částice mají
celkovým povrchem A = 43.2 mm2, celkový objem
V = 117.8 mm3 a položeny vedle sebe mají celkovou délku
L = 15 mm. Tento soubor chceme nahradit souborem
o stejném počtu monodisperzních (částice o stejné velikosti)
kulových částic, které položeny vedle sebe, mají stejnou
celkovou délku jako původní soubor, obr. 16.6. Průměr částic
nového souboru bude

Obr. 16.6 Soubor 5 částic

r1,0 = (ri) / N = 15/5 = 3
Nový monodisperzní soubor je charakterizován hodnotami N = 5, r = 3 mm, L = 15 mm,
A = 35.3 mm2 a V = 70.7 mm3. Původní soubor můžeme také nahradit monodisperzním
souborem kulových částic o stejném počtu a povrchu částic jako původní soubor. Průměr
částic nového souboru bude
r2,0 = kA(ri2)/N1/2 = (43.3x4/5)1/2 = 3.32
2

kA je tvarový faktor povrchu, kdy A = kAr . Nový soubor je charakterizován N = 5,
L = 16.6 mm, A = 43.2 mm2 a V = 95.8 mm3. Obdobně můžeme původní soubor nahradit
monodisperzním souborem o stejném počtu a objemu částic, jako má původní soubor. Průměr
částic nového souboru je
r3,0 = kv((ri3)/N1/3 = (117.8x6/5)1/3 = 3.56
kv je tvarový faktor objemu kdy V = kvr3. Nový soubor má N = 5, L = 17.8 mm,
A = 49.8 mm2 a V = 117.8 mm3. U souboru s velkým počtem měřených částic jsou rozdíly
mezi jednotlivými středními veličinami podstatně větší, než v případě výše uvedeného
souboru jen 5 částic.
Veličiny r1,0, r2,0 a r3,0 jsou střední veličiny (průměry) uvedeného souboru částic. Podle
potřeby mohou být definovány další střední veličiny, jako např. pro soubor o stejném povrchu
a objemu částic, r3,2, stejné délce a objemu částic, r4,3, a jiné.
Z výše uvedeného je zřejmé, že jakoukoliv střední veličinu souboru můžeme vystihnout jen
dvě ze čtyř charakteristik souboru částic. Hodnota střední veličiny je však vždy různá.
Pokud je známa frekvenční distribuční funkce jsou jednotlivé střední veličiny podílem dvou
momentů distribuční funkce
rm,n =  ∫rm (N,r)dr / ∫rn (N,r)dr 1/(m-n)
pro distribuci počtu částic. Pro distribuci hmotnosti částic potom
rm,n =  ∫rm r3(N,r)dr / ∫rn r3(N,r)dr 1/(m-n)
Střední velikost částic hmotové distribuce stanovené sítováním je
r4,3 = ∫r4(N,r)dr / ∫r3(N,r)dr
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16.4 Distribuční funkce
Byla navržena řada funkcí popisujících distribuci
velikosti částic (N,r), zejména rozdělení binomické,
normální, log-normální, Rosin-Rammlerovo a -funkce.
Ve většině případů některá z těchto distribučních funkcí
dostatečně dobře vystihuje skutečnou distribuci velikosti
sledovaného souboru částic.
Velikost částic sledovaného souboru je stanovena
některou z metod uvedených v kap. 16.1. Všechny
metody poskytují stejné výsledky, jen pokud jde
Obr. 16.7 Bimodální
o soubor kulových částic, což ve velké většině případů
distribuce
není splněno. Čím více se tvar částic odchyluje od
kulového, tím rozdílnější výsledky jednotlivé metody poskytují, protože stanovují jinou
charakteristiku částice. Tak např. při sedimentačním měření dostaneme průměr koule o stejné
hustotě a rychlosti volného pádu jako vykazuje částice v kapalině o stejné hustotě a viskozitě,
při sítování získáme rozměr nejmenšího otvoru, kterým částice propadne, elektrickým
měřením určíme objem koule o stejném objemu jako měřená částice, zatímco z mikroskopu
zjistíme střední vzdálenost mezi dvěma paralelními tečnami vedenými k půdorysu částice.
Navíc při některých metodách stanovíme rozdělení počtu částic a při jiných rozdělení
hmotnosti částic.
V případě, že jde o bimodální distribuci (dvouvrcholová distribuce je složená ze dvou
samostatných distribucí), obr. 16.7, jakou získáme např. při směšování tuhých látek, je
charakterizace jednou střední veličinou nepřípustná; je třeba distribuci rozdělit na dvě
samostatné jednovrcholové distribuce a ty charakterizovat. Stejně je třeba postupovat
u vícemodálních distribucí.
U souboru výrazně nesymetrických částic dochází k jevu, který zkresluje konečný výsledek.
Tak např. při sítování částic ve tvaru podlouhlých kvádrů dochází k tomu, že některé kvádry
se „postaví“ na svou základnu a projdou sítem, které by jinak zadrželo tytéž částice
„položené“, tj. částice orientované svou délkou v rovině síta. Ke stejnému jevu dochází i při
sedimentační analýze takovýchto částic.
Jeden soubor částic může být charakterizován různými středními veličinami, které mají
rozdílnou hodnotu, přestože jde stále o stejný soubor. Pokud je tedy soubor částic
charakterizován nějakou střední veličinou, musí být vždy přesně uvedeno, o jakou střední
veličinu se jedná anebo jakou metodou bylo rozdělení stanoveno. Bez tohoto přesného určení
nemá informace o granulometrickém složení souboru žádnou vypovídací hodnotu a je tedy
bezcenná.

17. ODHAD CENY ZAŘÍZENÍ
Cenu zařízení pro určitou kapacitu výroby lze odhadnout, známe-li cenu stejného zařízení pro
jinou kapacitu pomocí tzv. 0.7 mocninového zákona
Cena2 / Cena1 = (Kapacita2 / Kapacita1) 0.7
Pokud např. zařízení na kapacitu 1 000 t/r stojí 10 mil. Kč, potom totéž zařízení na
dvojnásobnou kapacitu bude stát přibližně jen 16 mil. Kč.
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Exponent 0.7 se vztahuje na případ, kdy odhadujeme cenu výrobny sestávající z řady různých
technologických zařízení. Pokud jde jen o odhad ceny jednotlivého zařízení, potom hodnota
exponentu se mění v širokých mezích od 0.3 do 1.20 podle typu a výrobce zařízení,
viz tabulka 17.1.
Odhad na základě 0.7 mocninového zákona zahrnuje jen cenu zařízení, nikoliv jeho montáž,
potrubní připojení, náklady na nutné stavební úpravy budovy, připojení na vnější rozvody
páry, vody a elektřiny, elektroinstalaci, automatizaci a další náklady vyvolané požadavky
bezpečnosti práce a požární prevence. Náklady na instalaci zařízení se mohou pohybovat mezi
25 až 55 % ceny zařízení, ve výjimečných případech tvoří až 90 % ceny.
Tabulka 17.1 Exponent pro jednotlivé typy zařízení
Zařízení
Míchadla
Směšovače
Odstředivky
Dopravníky pásové
Dopravníky šnekové
Výměníky
Pumpy

Exponent
0.30 – 0.54
0.49 – 0.78
0.68 -1.25
0.80 – 0.90
0.73 – 0.90
0.45 – 0.80
0.33 – 0.70

Zařízení
Krystalizátory
Sušárny
Odparky
Filtry
Mlýny
Kompresory
Nádrže
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Exponent
0.37 – 0.63
0.22 – 0.80
0.49 – 0.70
0.44 – 0.67
0.65 – 0.85
0.38 – 0.80
0.35 – 0.70
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