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Seznam použitého značení 
 

A povrch [m2] 

a specifický povrch [m2⸱m-3] 

𝑎𝑚 vlastní specifický povrch podle hmotnosti [m2⸱kg-1] 

𝑎𝑉 vlastní specifický povrch [m2⸱m-3] 

b konstanta rovnice (6.2) [1] 

C průtok vzduchu [m3⸱s-1] 

𝑐𝑖 molární koncentrace složky i v plynné fázi [mol⸱m-3] 

𝑐𝑆,𝑖  molární koncentrace složky i adsorbované fáze [mol⸱m-3] 

𝑐𝑝 měrná tepelná kapacita [J⸱kg-1⸱K-1] 

D vnitřní průměr kolony [m] 

𝐷𝐿  difuzní součinitel v plynné fázi [m2⸱s-1] 

d průměr potrubí [m] 

𝑑𝑃 průměr částice [m] 

𝑑𝑝ó𝑟 střední rozměr póru [m] 

𝑑1 průměr hrdla [m] 

𝑒𝑧 měrná ztrátová mechanická energie [J⸱kg-1] 

𝑓, 𝑓𝐴, 𝑓𝐵 , 𝑓𝐶   korekční faktor odlučovače, filtru [1] 

g gravitační zrychlení [m⸱s-2] 

h měrná entalpie [J⸱kg-1] 

k  konstanta rovnice (6.3) [1] 

lK kondenzační teplo [J⸱kg-1] 

M  molární hmotnost [kg⸱kmol-1] 

m poměr porozit definovaný jako 𝑚 =
𝜀

1−𝜀
 [1] 

�̇� hmotnostní průtok [kg⸱s-1] 

N hodinové náklady [Kč/hod] 

�̇� molární tok [kmol⸱s-1] 

�̇�𝐴𝑤 míra adsorbované fáze [kmol⸱s-1] 

P příkon [W] 

p  tlak [Pa] 

𝑝𝐷 dolní tlak cyklu PSA [Pa] 

𝑝𝐻 horní tlak cyklu PSA [Pa] 
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𝑝𝑖 parciální tlak složky ve směsi plynu [Pa] 

𝑝𝑖´ tenze par složky ve směsi plynu [Pa] 

𝑝𝑁 normální tlak, 𝑝𝑁 = 101,325 𝑘𝑃𝑎 [Pa] 

�̇� tepelný výkon [W] 

𝑞𝑖 adsorbované množství složky i  [kgadsorbátu/kg adsorbentu] 

𝑞𝑆 množství naadsorbované v monovrstvě [kgadsorbátu/kg adsorbentu] 

R univerzální plynová konstanta, 𝑅 = 8,314 𝑘𝐽𝑘𝑚𝑜𝑙−1𝐾−1 [kJ⸱kmol-1⸱K-1] 

Re Reynoldsovo číslo [1] 

𝑅𝑒𝑃 Reynoldsovo číslo při průtoku porézní vrstvou [1] 

𝑅𝑖 místní odpor [m-1] 

𝑅𝑉 třecí odpor [m-2] 

S  průřez potrubí [m2] 

T teplota [K] 

𝑇𝑁 normální teplota, 𝑇𝑁 = 273,15 𝐾 = 0 °𝐶 [K] 

𝑡 čas [s] 

𝑡𝑝 střední doba průniku (průrazu) [s] 

𝑡𝑃𝐿 čas plnění vzdušníku [s] 

𝑡1 bezrozměrné kritérium, platí 𝑡1 = 𝑡 −
𝑧

𝑢
 [1] 

u mezivrstvová rychlost plynu [m⸱s-1] 

�̅� střední objemová rychlost  [m⸱s-1] 

𝑢𝑚𝑎𝑥 maximální doporučená mezivrstvová rychlost plynu [m⸱s-1] 

𝑢0 mimovrstvová rychlost plynu [m⸱s-1] 

𝑢1 střední objemová rychlost plynu v hrdle [m⸱s-1] 

V objem celé vrstvy [m3] 

�̇� objemový průtok [m3⸱s-1] 

𝑉�̇� korigovaný objemový průtok, 𝑉�̇� = �̇� ∙ 𝑓 [m3⸱s-1] 

𝑉𝑃 objem pórů [m3] 

𝑉𝑆 objem pevné fáze [m3] 

𝑉𝑉 objem vzdušníku [m3] 

𝑦𝑖  molární podíl složky v plynné fázi    [1] 

z  délka lože [m] 

𝐷

𝑅2 difuzní časová konstanta [s-1]  
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𝛥𝑝 tlaková ztráta [Pa] 

 

𝛼𝐴𝐵 separační faktor adsorpce [1] 

𝛼𝐴𝐵,𝑘𝑖𝑛 kinetický separační faktor adsorpce [1] 

𝜀 porozita [1] 

𝜀𝑖  porozita částic adsorbentu [1] 

𝜂 účinnost [1] 

κ Poissonova konstanta [1] 

𝜆 součinitel hydraulického tření [1] 

μ dynamická viskozita  [Pa⸱s] 

ρ hustota [kg⸱m-3] 

𝜌𝑠 hustota částic lože [kg⸱m-3] 

𝜎 kompresní poměr [1] 

τ časová konstanta [s] 

φ relativní vlhkost [1] 

𝜒 bezrozměrné kritérium, platí 𝜒 =
𝑧

𝑚𝑢
 [1] 
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Seznam indexů 
 

Dolní indexy 

A, B označuje složku A, B 

air vzduch 

ATM atmosférický 

C celkový 

D dodané (teplo) 

E efektivní 

H2O vodní pára 

CH chladivo 

i, j označuje složku i, j 

ie izoentropický 

IN vstupující 

KOND kondenzát 

M motor 

max maximální 

min minimální 

N normální stav 

O odvedené (teplo) 

OUT vystupující 

𝑂2 kyslík 

P vztaženo k době průrazu 

SV suchý vzduch 

0 počáteční nebo stav po regeneraci z předchozího cyklu 

1 vstupní stav plynu nebo stav na vstupu kompresoru 

2 stav na výstupu z kompresoru 

3 stav na výstupu ze sušičky 

1, 2, 3, 4 indexy fází jednoho cyklu u PSA 
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Seznam zkratek 
 

ASU Air separation unit – zařízení pro dělení vzduchu 

IUPAC Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii 

PSA Pressure swing adsorption – adsorpce střídáním tlaků 

FAD Free air delivery – výkonnost kompresoru při daném tlaku za referenčních 

podmínek – teplotě 20 °C a tlaku 1 bar(a) 

FGD Flue gas desulfurization – odsíření spalin 

VSA Vacuum swing adsorption – adsorpce střídáním tlaků s regenerací za vakua 

VPSA Vacuum pressure swing adsorption – adsorpce za přetlaku s regenerací za 

vakua 

MTZ Mass transfer zone – zóna přenosu hmoty 

TSA Temperature swing adsorption – adsorpce střídáním teplot 

RPSA Rapid pressure swing adsorption – rychlá adsorpce střídáním tlaků 

CMS Carbon molecular sieve – uhlíkové molekulové síto 

CCS Carbon capture and storage – separace oxidu uhličitého a jeho ukládání 

ČOV Čistírna odpadních vod 

ITM Ion transport membrane – membrány pro vedení iontů 

MaR Měření a regulace 
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1 Úvod 
 

Separační procesy založené na jevu adsorpce dnes nalézají široké průmyslové uplatnění. 

Ať už jde o chemický a petrochemický průmysl, úpravu odpadních vod a plynů nebo o 

průmyslovou výrobu kyslíku a dusíku. Na trhu dnes existuje celá řada výrobců, kteří 

dodávají kyslíkové generátory s výstupním průtokem od jednotek do tisíců Nm3/hod. Známý 

je i přenosný kyslíkový koncentrátor pro medicinální využití. Dnešnímu stavu však 

předcházel intenzivní výzkum, který lze doložit například strmým nárůstem patentů v oblasti 

PSA (pressure swing adsorption) v 80. letech. Značný zájem o problematiku je i dnes, 

k dispozici je celá řada vědeckých článků zabývajících se numerickou simulací a 

experimentálním měřením systémů PSA pro rozličné kombinace adsorbentu a adsorbátu. 

Dostupné jsou i knihy, které souhrnně pojednávají o adsorpčních jevech. Přehled vybraných 

titulů uvádí kapitola reference na konci této práce. 

Cílem této práce je navrhnout laboratorní adsorpční jednotku na výrobu kyslíku včetně 

přidružených zařízení. Součástí je odhad nákladů na stavbu jednotky a analýza ceny 

produkovaného kyslíku v závislosti na jeho čistotě. Tato jednotka může sloužit 

k laboratornímu testovacímu provozu, nebo k výrobě kyslíku pro laboratorní oxy-fuel 

spalovací proces. 

V rešerši jsou v kapitole 3 popisovány způsoby separace kyslíku a dusíku ze vzduchu a 

porovnání jednotlivých metod. Pojednáno je i o využití těchto technických plynů 

v průmyslu. Dále se práce zaměřuje na teoretické základy adsorpce, používané adsorbenty a 

adsorpční rovnováhy. Kapitola 8 se zabývá již konkrétními aparáty a jejich zapojením. 

Kapitoly 9 až 11 podávají informace potřebné pro basic design náplňového adsorbéru. 

Součástí těchto kapitol je materiálová bilance, popis proudění porézní vrstvou a doporučení 

pro volbu geometrických poměrů zajišťující správnou funkci adsorbéru, který je 

v laboratorní jednotce na výrobu kyslíku klíčovým zařízením. Tento adsorbér společně 

s dalšími pomocnými zařízeními nutnými pro provoz je navržen v kapitole 13. V kapitole 

14 je analýza rychlostního pole v adsorbéru a určení tlakové ztráty adsorbéru pomocí CFD 

simulace. 
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2 Oxy-fuel spalování 
 

Oxy-fuel je technologie spalování fosilních paliv, zemního plynu, topného oleje, odpadů 

nebo biomasy, při které se jako okysličovadlo používá místo vzduchu kyslík o čistotě min. 

95 % obj. Požadovaná čistota kyslíku slouží jako parametr pro návrh a poptávku jednotky 

(např. PSA) pro výrobu kyslíku. Jelikož se nemusí ohřívat i vzdušný dusík, omezí se tak 

spotřeba paliv a zároveň se docílí vyšší teplota plamene. Oxy-fuel spalování je známo a 

historicky nejvíce využíváno při svařování a řezání kovů právě díky vyšší teplotě plamene. 

Nyní je jednou z možných cest při omezování emisí CO2 do ovzduší. Oxy-fuel technologie 

nalézá uplatnění také ve sklářských pecích při tavení sklářského kmene. Dle článku [1] 

přispívá tato metoda k vyšší kvalitě vyrobeného skla. Varianta spalování s kyslíkem je 

výhodná i z hlediska objemu přiváděných plynů na čištění a separaci - separační zařízení 

zabírají menší prostor. Blokové schéma oxy-fuel procesu spalování paliva je znázorněno na 

následujícím obrázku 1. 

 

 

Obrázek 1: Blokové schéma technologie spalování s kyslíkem (oxy-fuel). Převzato z [2]. 

Oxy-fuel technologie spalování má značné výhody oproti zavedeným metodám spalování 

pomocí vzduchu. Řadíme mezi ně například: 

- Redukce hmotnostního průtoku plynných spalin o cca 70 % díky absenci dusíku na 

vstupu do kotle. Ty sestávají primárně z CO2 a dále z H2O a stopového množství 

argonu a kyslíku. CO2 o vysoké koncentraci je dále jímán a zpracováván technologií 

CCS (carbon capture and storage-separace oxidu uhličitého a jeho ukládání.) 

- Menší ztráta způsobená únikem tepla ve spalinách (komínová ztráta.) To má za 

následek vyšší účinnost kotle. 

- Menší investiční náklady nutné pro pořízení separačních zařízení. 

- Nižší koncentrace NOx ve spalinách. 

- Vodní páry mají vyšší parciální tlak, a tak kondenzují při vyšších teplotách. 

- Zastavěný prostor kotle je dle [3] pětinový oproti kotli na vzdušné spalování. 

Při spalování s čistým kyslíkem by měl plamen příliš vysokou teplotu, proto se směs ředí 

recyklovanými plynnými spalinami - viz. obrázek 2. 
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Zkratky: ASU (air separation unit) – zařízení pro dělení vzduchu, FGD (flue-gas desulfurization) - odsíření 

spalin. 

Obrázek 2: Flow-sheet technologie oxy-fuel spalování. Převzato z [3]. 

Recirkulací zkoncentrujeme CO2 ve spalinách natolik, že snížíme náklady na jeho zachycení 

a vyhneme se nasazení náročné difúzně separační techniky. 

Nevýhodou této technologie jsou vyšší provozní náklady než v případě klasického spalování 

se vzduchem. Na výši provozních nákladů se negativně podepíše právě proces separace 

kyslíku ze vzduchu. Ten vyžaduje značnou energii, jak udává [4], tak při kryogenické výrobě 

kyslíku činí spotřeba energie cca 200 kWh/t O2 (u nejmodernějších provozů). 
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3 Možnosti separace kyslíku ze vzduchu 
 

Surovinou pro výrobu kyslíku je vzduch. Prvky s nejvyšším zastoupením v suchém 

čistém vzduchu ve spodních vrstvách atmosféry udává následující tabulka 1. Tabulka 1 také 

udává body varu složek, které umožňují izolovat složky ze směsi pomocí destilace. 

Tabulka 1: Složení suchého čistého vzduchu a body varu složek. 

plynná složka 

koncentrace  

bod varu 

°C 

objemová hmotnostní 

% % 

dusík-N2 78,09 75,5 -195,8 

kyslík-O2 20,95 23,17 -183,0 

argon-Ar 0,93 1,286 -185,9 

oxid uhličitý-CO2 0,03 0,043 -78,5* 

Pozn.: *sublimuje. Data převzata z [5]. 

Ve vzduchu jsou ve stopovém množství obsaženy i vzácné plyny-neon (Ne), helium (He), 

krypton (Kr), vodík (H2), xenon (Xe) a ozon (O3). Při technických výpočtech se obvykle 

kalkuluje pouze s dusíkem a kyslíkem, uvažují se poměry uvedené v tabulce 2. 

Tabulka 2: Uvažované složení vzduchu při technických výpočtech. 

plynná složka 

koncentrace 

objemová hmotnostní 

% % 

dusík-N2 79 77 

kyslík-O2 21 23 

poměr N2:O2 3,76 3,33 

 

Metody izolace O2, N2 a Ar ze vzduchu lze rozčlenit do tří základních skupin: 

1. Kryogenická separace. 

Většina průmyslově vyráběného kyslíku a dusíku se získává frakční destilací kapalného 

vzduchu, jehož průměrné složení je uvedeno v tabulce 1. Je to způsob, při němž se 

dosahuje nejvyšší účinnosti separace. První fází výroby kyslíku a dusíku je tzv. Lindeho 

zkapalňovací proces, který je založený na postupné kompresi a ochlazování vzduchu. Po 

stlačení směs adiabaticky expanduje. Při expanzi se vzduch ochlazuje a jestliže teplota 

poklesne pod kritickou hodnotu kyslíku a dusíku vzduch zkapalní. Zkapalněný vzduch 

se ve druhé fázi destiluje ve dvoustupňové rektifikační koloně a jednotlivé frakce se 

skladují v plynojemech. 

Hovorka [5] uvádí, že u velkokapacitních kryogenických jednotek může být výrobní 

cena kyslíku o 40 až 60 % nižší než u malých jednotek. Náklady na elektrickou energii 

činí 50÷60 % výrobních nákladů a její spotřeba se u velkokapacitních jednotek pohybuje 

v rozmezí od 0,4 do 1,6 kWh na 1 Nm3 kyslíku. 

2. Separace pomocí adsorpce 

Separačním metodám pomocí adsorpce se tato práce bude podrobněji věnovat dále. 

Typickou separační technikou pomocí adsorpce je metoda PSA. Jednotky PSA sestávají 

ze dvou nebo více adsorpčních kolon, které pracují v cyklech. Minimálně jedna kolona 

s ložem adsorbentu pracuje - dochází k adsorpci (pracovní cyklus), zatímco druhá kolona 
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se regeneruje (dochází k desorpci). Komerčně vyráběné jednotky PSA dosahují čistoty 

až 95 obj. %, což postačuje pro aplikaci oxy-fuel spalování. Na rozdíl od frakční destilace 

vzduchu, ve které dochází ke kontinuálnímu odtahování kyslíku, dusíku a popř. argonu 

z kolony, zde se zpravidla vyrábí buďto pouze kyslík („oxygen generator“) nebo pouze 

dusík („nitrogen generator“). 

3. Membránové separátory 

Princip separace zde spočívá v rozdílné propustnosti (permeabilitě) jednotlivých složek 

membránou. K dělení dochází v důsledku rozdílného tvaru a velikosti částic a pórů 

membrány. Významnou roli může hrát i vliv náboje částic a membrány. Hnací silou 

procesu je rozdíl tlaků před a za membránou. Vstupní tlak bývá v rozsahu 4÷13 bar(g). 

Průmyslové membrány se dodávají jako svazky tisíců asymetrických dutých vláken, 

která slouží jako molekulární filtr. Tyto vlákna jsou u hrdel zalitá epoxidovou pryskyřicí. 

Modul s dutými vlákny ukazuje obrázek 3. Po stlačení a úpravě vstupuje vzduch pod 

tlakem do modulu, kde se rozdělí na permeát (kyslík o vyšší koncentraci) a retentát 

(dusík). Kyslík rychleji difunduje dutými vlákny do mezikanálového prostoru a opouští 

aparát bočním hrdlem. Dusík difunduje stěnou vláken pomaleji a zůstává uvnitř vlákna. 

Odchází o koncentraci až 99,9 obj. %. Podobně, jen na principu adsorpce, pracuje 

například kinetická separace na uhlíkových molekulových sítech u jednotek PSA 

využívající rozdílné rychlosti adsorpce. 

 

Obrázek 3: Schéma membránového modulu z dutých vláken pro separaci dusíku ze vzduchu.  

Převzato z [6]. 

Membránové kyslíkové separátory s polymerní membránou mohou dodávat dle [7] 

kyslík o čistotě 28÷40 obj. %. Dnes se zkoumají možnosti technologie ITM (ion transport 

membrane), u které je dle [4] možné obdržet až 100 % čistotu O2. Při ITM se pracuje 

s keramickými dutými vlákny, které za zvýšené teploty (až 900 °C) vedou kyslíkové 

ionty. Více o ITM lze nalézt v [8]. Je běžnou praxí, že firmy nabízející jednotky PSA 

současně dodávají i membránové moduly - např. společnosti GENERON a Parker. 

3.1 Porovnání separačních metod 
 

Shrnutí a porovnání možností pro separaci kyslíku ze vzduchu uvádí tabulka 3. 
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Tabulka 3: Srovnání separačních metod kyslíku ze vzduchu. Převzato z [4]. 

Technologie Čistota 

O2 

[% obj.] 

 

Kapacita 

 

[t/den] 

 

Možné 

vedlejší 

produkty a 

kvalita 

Hnací síla 

procesu 

Doba 

najíždění 

Kryogenika >99 Až 4000 N2, Ar, Kr, 

Xe 

Vysoká 

Elektřina Hodiny až 

dny 

Adsorpce ~95 Až 300 N2 o čistotě 

cca 89 % 

obj. 

Elektřina, 

Tepelná  

energie 

(70÷90 °C) 

Minuty až 

hodiny 

Membrány 

(polymerní) 

~40 Až 20 N2 

 

Elektřina Minuty 

Membrány 

(ITM) 

>99 laboratorní 

využití 

N2 

 

Elektřina, 

Tepelná  

energie (800 

°C) 

Hodiny 

 

Membránové jednotky na dusík (membránové dusíkové separátory) dodávají dusík o čistotě 

až 95÷99,9 obj. %. Požadovaná čistota má vliv na výkonnost zařízení. Pro průtok 35 m3/hod 

bylo dle [9] dosaženo čistoty 99,9 obj. % N2, zatímco při dvojnásobném průtoku byla 

koncentrace dusíku 99 obj. %. Knoblauch [9] uvádí, že koncentrace permeátu – zde kyslíku 

na výstupu z membránového modulu bývá zhruba 35 % obj. Při čistotě dusíku 99,9 % obj. 

je spotřeba energie dle [9] 0,6 kWh/m3 N2, při čistotě 99 % obj. je to 0,4 kWh/m3 N2. Nejnižší 

provozní náklady se dosahují při tlacích od 3 do 4 bar(g). 

Vzhledem ke své jednoduchosti a univerzálnosti má destilace na poli separačních metod 

dominantní postavení a je standardem, který slouží pro porovnání s ostatními separačními 

technikami. Se vzrůstajícími cenami za energie poptávka po alternativách roste. S klesající 

relativní těkavostí prudce narůstá počet teoretických pater a požadavek na minimální reflux. 

U běžné PSA jednotky se energetické nároky na produkci 1 Nm3/hod O2 pohybují dle 

společnosti Oxywise [10] kolem 2,4 kWh/Nm3 (zahrnuje příkon kompresoru, sušičky, popř. 

napájení prvků MaR). Společnost OXYMAT nabízí modulární PSA jednotky (až 12 

adsorbérů), jejichž spotřeba energie je dle [11] 0,86 kWh/Nm3 O2 o čistotě 95 % obj. a 

výstupním tlaku 2,7 bar(g). U frakční destilace lze v moderních provozech energetickou 

náročnost snížit na 0,3 kWh/Nm3 O2. Nicméně je třeba vzít v úvahu mnohonásobně vyšší 

investiční náklady v případě kryogenické separace oproti PSA. PSA se tedy využívá spíše 

při menší produkci nebo v případě nízké relativní těkavosti směsi. Ruthven [12] udává hrubý 

odhad 1,2 pro relativní těkavost, pod kterou může PSA za určitých podmínek destilaci 

ekonomicky konkurovat. 

Výběr vhodného způsobu izolace kyslíku ze vzduchu, nejen pro potřeby oxy-fuel spalování, 

záleží na požadovaném objemovém průtoku, výstupní čistotě O2 a popř. čistotě vedlejších 

produktů separace (N2, Ar, vzácné plyny.) Chorowski [4] dále udává 500 t O2/den jako mezní 

hodnotu pro ekonomické využití adsorpce pro výrobu kyslíku v porovnání s frakční 

destilací. Možností je také periodicky dopravovat zkapalněné technické plyny do místa jejich 

spotřeby v tlakových láhvích. Závislost vhodné techniky pro separaci dusíku ze vzduchu 

jako funkce průtoku a čistoty je na obrázku 4. Z obrázku lze vyčíst, že při poptávce po dusíku 

o vysoké čistotě (> 99,5 % O2) je ekonomické ho vyrábět kryogenicky on-site při vysoké 

spotřebě několika tun denně. Totéž platí i pro kyslík. Při nízké spotřebě se dopravuje ze 
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závodu na místo spotřeby v tlakových lahvích, což je nákladné. Nevýhodou je také závislost 

na dodavateli tlakových lahví. 

 

Obrázek 4:Graf vhodnosti separačních technik pro izolaci dusíku ze vzduchu v závislosti na 

průtoku a čistotě N2. Převzato z [13]. 

3.2 Průmyslové využití dusíku a kyslíku 
 

Rozvoj průmyslového dělení vzduchu je spjat s rozmachem metalurgie na počátku 20. 

stol. Dnes se průmyslové vyráběný kyslík a dusík používají kromě oxy-fuel spalování v celé 

řadě dalších oborů a oba prvky patří mezi 5 nejvíce průmyslově vyráběných chemikálií 

vůbec. Dále jsou jmenovitě uvedeny ty oblasti, ve kterých se využívá pro výrobu dusíku a 

kyslíku metoda PSA. Izolovat dusík touto metodou např. pro výrobu amoniaku by bylo 

neekonomické. 

a) kyslík 

- Medicinální kyslík ve zdravotnictví. Například on-site PSA generátory kyslíku 

(kyslíkové koncentrátory) v nemocnicích. Tyto kyslíkové koncentrátory mohou být 

i přenosné. 

- Rybí farmy (akvakultura). Sycení vody čistým kyslíkem zrychluje růst ryb a kvalitu 

rybího masa. 

- Čištění odpadních vod. Zde se kyslík zužitkuje v aerobním stupni biologického 

stupně ČOV. 

- Kyslík je také surovinou pro výrobu ozonu O3. Ten se v průmyslu používá pro bělení 

textilií a dezinfekci vody (ozonizaci.) Ozonizace je zdravotně více prospěšná 

alternativa k chlorování vody. 

- Řezání, svařování kovů. 

- Těžební průmysl. Při těžbě zlata se zlato rozpouští v kyanidových iontech za 

přítomnosti kyslíku. 
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b) dusík 

- Potravinářský průmysl. Dusík vytváří inertní atmosféru ve spotřebitelských obalech 

pro prodloužení trvanlivosti. 

- Farmacie. 

- Elektrotechnika-výroba integrovaných obvodů. 

- Dusík se rovněž využívá jako inertní atmosféra v prostředích s nebezpečím výbuchu. 

  



23 

 

4 Adsorpce – základní pojmy 
 

Adsorpce je difúzní proces, jehož podstatou je zachycení složky z plynné nebo kapalné 

směsi na mezifázovém rozhraní. Při tomto procesu dochází k přenosu hmoty mezi tekutou a 

pevnou fází. Toto zachycování je způsobeno vlivem povrchových přitažlivých sil. Ve 

výsledku dochází k nárůstu koncentrace určité složky ze směsi tekutin u povrchu tuhé látky. 

V prvním kroku tedy „nachytáme“ molekuly či ionty na mezifázový povrch, poté 

desorbujeme, tedy zakoncentrováváme. Desorpcí obnovuji funkci „vysyceného“ adsorbentu. 

Metody desorpce jsou popsány v kapitole 8. Jako u mnoha jiných difúzně separačních 

procesů je tedy účinek této techniky závislý na velikosti mezifázového rozhraní. Tato 

separační metoda se primárně využívá k oddělování složek obsažených převážně v malé 

koncentraci v tekutině. Poté, co se uvede tekutina do kontaktu s porézní pevnou látkou, se 

složky tekutiny začnou adsorbovat. V kontextu této práce budeme uvažovat zachycení plynu 

na povrchu pevné látky, ačkoliv je možné se setkat i se systémy pevná látka – kapalina. 

4.1 Vývoj 
 

Adsorpční vlastnosti materiálů byly lidmi využívány již stovky let před n.l. Známé je 

například odstraňování zápachů na povrchu dřevěného uhlí nebo dle Bulánka [14] i 

primitivní způsob odsolování mořské vody. Mezi materiály, na kterých docházelo 

k zachytávání složek ze směsí, řadíme mimo jiné jíly a písek. Další prapůvodní aplikací 

adsorpce bylo čištění vlny a vlněného oblečení nebo čištění pitné vody pomocí dřevěného 

uhlí. Nicméně tento fenomén nebyl příliš pochopen ani zkoumán. První kvantitativní 

experimenty byly dle [14] prováděny až v 18. století, kdy byla zkoumána schopnost 

dřevěného uhlí pojmout velké množství plynu. Jako jedno z prvních využití v tehdejších 

manufakturách lze brát patent na odbarvování třtinového cukerného sirupu. Tato metoda 

patentována roku 1794 v Anglii se o 14 let později zavedla i ve Francii. Další vývoj směřoval 

na kalorimetrické stanovení množství tepla uvolněného při kontaktu plynu s různými 

přírodními porézními materiály a na měření prvních adsorpčních izoterem. Jako další 

praktické aplikace se objevují sušení plynů a čištění zemního plynu od nežádoucích nečistot 

jako je H2S. Pro sušení plynu se používá například průtok nehybnou vrstvou silikagelu. 

V dnešní době existuje již široké portfolio komerčně nabízených adsorbentů, tedy látek pro 

efektivní separaci složek ze směsi. Od 70. let pozorujeme bouřlivý vývoj v oblasti adsorpce 

a celou řadu nových patentů. Významnou pobídkou pro tento rozmach je ekonomický faktor, 

konkrétně vzrůstající ceny za energie. Tento vliv činí například destilaci složek s blízkým 

bodem varu (nízkou relativní těkavostí) ekonomicky nevýhodnou a zvyšuje zájem o 

alternativní separační pochody jako je adsorpce. Nicméně u adsorpce je nutné vynaložit 

vyšší investiční náklady za adsorbent, což žene vývoj nových materiálů kupředu. 

4.2 Základní pojmy 
 

Pro pochopení předchozího a následujícího textu je nutné nadefinovat některé základní 

pojmy. 

Adsorbent je pevná látka, na které může dojít k adsorpci. V některé literatuře lze také nalézt 

pro adsorbent termín adsorbens. Povrch adsorbentu mívá až stovky m2/g. Pro popis velikosti 

povrchu se užívá veličina zvaná specifický povrch, která je definována jako poměr povrchu 

pórů k objemu celé vrstvy: 
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𝑎 =

𝐴

𝑉
 . 

(4.1) 

Vlastní specifický povrch 𝑎𝑉 je definován jako: 

 
𝑎𝑉 =

𝐴

𝑉𝑆
 , 

(4.2) 

kde A značí celkový povrch částic a 𝑉𝑆 objem pevné fáze. Při popisu vlastností adsorbentů 

se častěji setkáme se specifickým povrchem podle hmotnosti, který je definován následovně: 

 
𝑎𝑚 =

𝐴

𝑚
=

𝐴

𝑉𝑆 ∙ 𝜌𝑆
=

𝑎𝑉

𝜌𝑆
=

𝑎

(1 − 𝜀) ∙ 𝜌𝑆
 , 

(4.3) 

kde 𝜌𝑆 je hustota pevné fáze a 𝜀 veličina zvaná porozita. Adsorbenty je možné rozdělit na 

přirozené (např. saze, hlinky) a syntetické. Mezi nejznámější umělé adsorbenty lze zařadit 

např. aktivní uhlí nebo silikagel. O adsorbentech bude podrobněji pojednáno později 

v kapitole 5. 

Adsorptiv označuje termín pro složku kapaliny nebo plynu, která potenciálně může podléhat 

adsorpci, ale ještě není v adsorbovaném stavu. 

Adsorbát je složka tekutiny (plynu nebo kapaliny), která se adsorbuje na povrch adsorbentu. 

Přechází tedy do tzv. adsorbovaného stavu na povrchu pevné látky (obecně na mezifázové 

ploše). Molekuly tekutiny se na povrch váží fyzikálně (v případě fyzikální adsorpce), anebo 

chemicky v případě chemisorpce. Maximální množství, které jsme schopni navázat, je dáno 

adsorpční rovnováhou. Tento pojem bude vysvětlen později v kapitole 6. 

V některých specifických případech může simultánně docházet k adsorpci i absorpci. 

V takovém případě je dle [14] děj označován jako sorpce a odvozené termíny sorbent, 

sorptiv a sorbát mají stejný význam jako v případě adsorpce. 

Desorpce má opačný význam jako adsorpce. Spočívá v převádění adsorbátu z povrchu 

adsorbentu zpět do hlavního proudu. 

Situaci podkresluje následující obrázek 5, který znázorňuje pojmy spojené s procesy 

adsorpce. 

 

Obrázek 5: Schéma procesu adsorpce s důrazem na důležité pojmy. Převzato z [14]. 
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4.3 Rozdělení adsorpce 
 

Typy adsorpce z hlediska různých kritérií udává např. Ditl [15]. 

1. Dělení z hlediska vyskytujících se fází 

Dělení dle tohoto hlediska vyobrazuje následující tabulka 4. 

Tabulka 4: Možnosti provádění adsorpce z hlediska fází. Převzato z [15]. 

Adsorbent Adsorbát Příklad využití 

pevná fáze kapalina vlhkost z benzinu, odbarvování cukru 

pevná fáze plyn sušení vzduchu, dělení uhlovodíků 

kapalina kapalina povrchově aktivní látky, detergenty a 

tenzidy kapalina plyn 

 

2. Dělení z hlediska vazebních sil 

Nyní rozeberu detailněji již dříve zmíněné dělení adsorpce na fyzikální adsorpci a 

chemisorpci. Jsou-li přitažlivé síly, které vážou molekuly k povrchu adsorbentu, čistě 

fyzikální povahy, hovoříme o fyzikální adsorpci. Pokud vzniká mezi adsorbátem a povrchem 

(adsorbentem) chemická vazba, je tento specifický děj označován jako chemisorpce. 

Fyzikální adsorpce (fyzisorpce) 

U adsorpce, která je čistě fyzikální podstaty, jsou molekuly plynu nebo kapaliny vázány 

k povrchu adsorbentu fyzikálními van der Waalsovými silami, které působí mezi všemi 

druhy částic. Tyto síly jsou stejného druhu jako síly, které způsobují kondenzaci par, a které 

jsou zodpovědné za existenci kondenzovaného stavu látek. Fyzisorpce není proto specifická 

a probíhá na celém povrchu pevné látky. Nastává vždy, je-li adsorptiv uveden do kontaktu 

s povrchem adsorbentu. To je také důvod, proč je fyzikální adsorpce vhodná pro určování 

povrchu adsorbentů. Je méně selektivní než chemisorpce. To znamená, že vlastnosti 

adsorbovaných látek nemají vliv na jejich zachytávání na povrchu adsorbentu. Nejdříve se 

povrch postupně pokrývá molekulami tekutiny do chvíle, než je pokryt celý povrch 

adsorbentu adsorbátem. Tento stav charakterizuje vytvoření tzv. monovrstvy, na níž se pak 

zachycují další vrstvy adsorbátu (vícevrstvá adsorpce). Celková tloušťka vrstvy je dána 

dosahem van der Waalsových sil. Rychlost fyzikální adsorpce, kterou v podstatě 

charakterizuje rychlost dosažení rovnováhy, je značná, a proto se v praxi zpravidla modeluje 

jako okamžitá. V tomto aspektu je rozdíl oproti modelování reaktorů, kde je rychlost reakce 

konečná. Toto téma více rozvíjí Šrámek [16] ve své disertaci o modelování katalytické 

oxidační jednotky s koncentrací pomocí adsorpční jednotky. Rychlost adsorpce lze měřit 

pouze při velmi nízkých hodnotách tlaku. Fyzikální adsorpce na rozdíl od chemisorpce je 

děj reverzibilní, tedy vratný. To znamená že adsorbovanou látku lze velmi snadno 

desorbovat a uvolnit tak adsorptiv v původní formě. Fyzikální adsorpce je děj exotermický, 

uvolňuje se tzv. adsorpční teplo, které je dle [15] 1,5÷2krát větší než příslušné teplo 

kondenzační. O vývoji adsorpce a historických milníků píše Bulánek [14], kde je mimo jiné 

pojednáno o prvních zaznamenaných pozorováních uvolňování tepla při kontaktu kapaliny 

a práškového materiálu, zahřívání písku po navlhčení nebo při kontaktu plynu s dřevěným 

uhlím nebo korkem. 

Chemická adsorpce 

Adsorpce, při níž mezi molekulami adsorbátu a molekulami povrchu adsorbentu vzniká nová 

chemická vazba, se nazývá chemisorpce. Chemisorpce probíhá na tzv. aktivních centrech. 
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To jsou taková místa povrchu, která mají vyšší energii. K vytvoření chemické vazby je totiž 

zapotřebí aktivační energie. Chemisorpcí je možné adsorbovat pouze jednu vrstvu molekul, 

protože pro vznik vazby je potřeba přímý kontakt povrchu a molekuly. Adsorpční tepla při 

chemické adsorpci jsou řádově rovna reakčnímu teplu. Tento typ adsorpce je více selektivní 

a nevratný (ireverzibilní) pochod. Nevratnost spočívá v tom, že desorpce adsorbátu může 

vést k uvolnění jiné látky, než se původně adsorbovala. Nevratná chemická adsorpce se 

vyznačuje vysokou mírou vzájemného působení molekuly a povrchu pevné látky, tedy 

velkým interakčním potenciálem. To má za následek zmíněné vysoké hodnoty adsorpčních 

tepel uvolňovaných v průběhu adsorpce. Systém při chemisorpčním procesu nemá často 

dostatek tepelné energie k účinnému překonání aktivační bariéry, což má za následek, jak 

uvádí [14], nesnadné docílení termodynamické rovnováhy. 

Přehledné porovnání vybraných vlastností fyzikální a chemické adsorpce ukazuje 

následující tabulka 5. 

Tabulka 5:Základní vlastnosti a charakteristiky fyzikální a chemické adsorpce. Převzato z [14] a 

upraveno. 

Vlastnost Fyzikální adsorpce Chemická adsorpce 

charakter 

adsorbované 

vrstvy 

monovrstva, vícenásobné vrstvy 

kondenzovaný stav v pórech 

monovrstva 

charakter 

vzájemného 

působení 

van der Waalsovy síly sdílení elektronů, tvorba 

chemických vazeb 

adsorpční teplo nízké, zhruba 1,5 - 2krát teplo 

kondenzační 

vysoké, více jak 5-ti násobek 

kondenzačního tepla 

kinetika 

ustalování 

rovnováhy 

vysoká, proces obvykle není 

aktivovaný 

nízká, se vzrůstající teplotou 

exponenciálně roste, vykazuje 

významnou aktivační energii 

desorpce snadná a vratná, stačí snížit tlak či 

mírně zvýšit teplotu 

obtížná a často nevratná, obvykle 

nutné zvýšit teplotu systému a to 

někdy velmi výrazně (i více než na 

400 °C) 

rozsah 

adsorbovaných 

množství 

„neomezený“, množství jsou 

vysoká, se vzrůstajícím tlakem 

limituje do nekonečna (objemová 

kondenzace) 

maximální adsorbovatelné 

množství je dáno počtem 

adsorpčních center 

 

4.4 Selektivita 
 

Primárním požadavkem pro ekonomicky efektivní separační proces je nalezení 

adsorbentu s vysokou selektivitou, kapacitou a životností. Selektivita může být ovlivněna 

rozdíly buďto v adsorpční kinetice nebo v adsorpční rovnováze. Tento aspekt bude ještě 

probrán později. Nicméně většina používaných adsorpčních procesů využívá rovnovážnou 

separaci. Pro kvalitativní posouzení těchto separačních procesů si můžeme zavést veličinu 

zvanou rovnovážný separační faktor adsorpce následovně: 

 

𝛼𝐴𝐵 =

𝑐𝑆,𝐴

𝑐𝐴
𝑐𝑆,𝐵

𝑐𝐵

  , (4.4) 
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kde veličiny 𝑐𝑆,𝐴 a 𝑐𝑆,𝐵 jsou molární koncentrace složek A, B v adsorbované fázi. Veličiny 

𝑐𝐴 a 𝑐𝐵 jsou molární koncentrace složek A, B v plynné fázi. Vztah jako celek v tomto případě 

musí být rozměrově homogenní, aby dával smysl. Selektivita se může projevovat jedním 

nebo simultánně několika z následujících způsobů: 

1) Separace založená na rozdílnosti adsorpčních izoterem. Hovoříme o tzv. rovnovážné 

separaci, kdy každá složka zaujme rozdílný rovnovážný stav. Tuto hodnotí separační 

faktor adsorpce dle rovnice (4.4). 

2) Rozdíly v rychlostech, jakými adsorbát difunduje do vnitřní struktury adsorbentu, 

jsou principem pro tzv. kinetickou separaci. Kinetický separační faktor je možno 

definovat jako poměr difuzních časových konstant následovně: 

 

𝛼𝐴𝐵,𝑘𝑖𝑛 =
𝜏𝐴

𝜏𝐵
=

𝐷𝐴

𝑅2

𝐷𝐵

𝑅2

 , (4.5) 

kde 𝜏𝐴, 𝜏𝐵 jsou difuzní časové konstanty složek A, B. 𝐷𝐴 a 𝐷𝐵 jsou difuzní součinitele 

v m2 ∙ s−1 a R je poloměr částice v m. 

3) Otvory pórů adsorbentu mohou být příliš malé na to, aby umožnily pronikání 

určitých složek adsorbátu. Tento jev je znám jako molekulární „prosévání“ a 

realizuje se na molekulárních „sítech“. Může být považován za speciální případ 

kinetické separace. 

4) Mohou existovat také rozdílné rychlosti, s jakou složky adsorbátu opouští povrch 

adsorbentu při desorpci. 

Separační faktor nadefinovaný dle rovnice (4.4) je analogií k relativní těkavosti, která 

hodnotí schopnost dělení složek pomocí destilace. Nicméně analogie je čistě formální, 

protože pro dvě složky je relativní těkavost dána pouze vlastnostmi těchto složek, kdežto u 

adsorpce závisí separační faktor silně na parametrech užitého adsorbentu. A o různých 

typech adsorbentů pojednává následující kapitola. 
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5 Adsorbenty 
 

Nalezení vhodného typu adsorbentu je prvním krokem při návrhu jakéhokoliv 

adsorpčního zařízení. Adsorbenty jsou často ukládány do nehybné vrstvy porézního lože a 

aby odolávaly velké tíze, je z hlediska napětí nejlepší lisovat je do tvaru koule. Nalezneme 

však i adsorbenty ve tvaru peletek. Nejběžněji se setkáváme s průměry částic adsorbentu od 

0,5 do 8 mm, ale absolutní rozpětí se uvádí od 50 μm do 12 mm. Speciální tvary jako 3-

loubové nebo 4-loubové extrudáty jsou rovněž komerčně dostupné a jak uvádí [17], při 

průtoku těmito náplněmi můžeme pozorovat nižší tlakovou ztrátu. Existují také adsorbenty 

ve formě monolitů (např. prášek 5A zeolitu + Na bentonitové pojivo) a prášků, avšak ty jsou 

nyní spíše ve fázi výzkumu a vývoje. Nejběžnější typy ukazuje obrázek 6. 

 

 

Granulované adsorbenty se častěji používají pro adsorpci z plynů, zatímco práškové 

adsorbenty pro adsorpci z kapalin. 

Adsorbent by měl splňovat následující kritéria: 

a) Dostatečná pevnost a tvrdost, aby se nedeformoval tvar částic, nebo dokonce nedošlo 

k rozdrcení částic pod vlastní vahou. Těchto vlastností chceme docílit zejména 

v případech adsorbérů, ve kterých je značná výška lože adsorbentu. Zde požadujeme 

také vysokou odolnost vůči otěru. 

b) Příznivý tvar a velikost pro námi požadovanou měrnou ztrátu mechanické energie. 

To, jak geometrie a porozita ovlivňují velikost tlakové ztráty, je vysvětleno 

v kapitole 10. 

c) Mít co největší měrný povrch. Tento povrch se skrývá v porézní struktuře uvnitř 

částice. Póry jsou často velmi malé, řádově v rozměru molekul, avšak je jich 

obrovské množství. Například Treybal [18] uvádí, že dřevěné uhlí v plynových 

maskách má specifický povrch podle hmotnosti až 1 mil. m2/kg. Obvykle se zde 

pracuje s jednotkou délky 1 Ångström (symbol Å). Hodnota 1 Å je rovna 10-10 m 

neboli 0,1 nm. Průměry pórů jsou v řádu jednotek až desítek Å. 

d) Chemická odolnost a schopnost odolávat teplotním změnám (zejména v případě 

teplotní regenerace-desorpce). 

Adsorbenty můžeme dělit na tradiční, jako jsou silikagel, alumina nebo aktivní uhlí, a 

moderní molekulová síta zeolitická nebo uhlíková molekulová síta. Ruthven [12] upozorňuje 

na zásadní rozdíl mezi těmato dvěma skupinami. V prvním případě „tradičních“ adsorbentů 

existuje širší distribuce velikosti pórů a šíře této distribuce je dána výrobní metodou. Na 

rozdíl od toho, v případě zeolitu, je rozměr pórů definován krystalovou mřížkou a prakticky 

zde není žádná distribuce rozměru pórů. Tradiční adsorbenty jsou nahrazovány novými. 

Například místo aluminy se více používají molekulová síta z důvodu větší kapacity. Situaci 

Obrázek 6: Porovnání geometrického tvaru používaných adsorbentů. Vlevo 4- loubové 

extrudáty, uprostřed peleta aktivního uhlí a vpravo kuličky zeolitu. Zdroj Saint-

Gobain. 
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lépe ilustruje následující obrázek 7. Například aktivní uhlí zaujímá značnou část spektra 

průměru pórů, kdežto zeolity jsou vždy klasifikovány jednou hodnotou na vodorovné ose. 

 

Vysvětlivky: a-zeolit typ 3A, b- 4A, c- 5A, d- 10X, e- 13X, f- uhlíkové molekulové síto, g- aktivní uhlí. 

Obrázek 7: Distribuční křivka středního průměru pórů. Převzato z [17]. 

V následující části jsou stručně popsány ty adsorbenty, které mají význam při separaci O2 

nebo N2 ze vzduchu. 

Uhlíková molekulová síta („carbon molecular sieves“ - CMS) 

Speciálními výrobními postupy lze docílit velmi úzké distribuce velikosti pórů CMS, která 

je v rozsahu od 0,1 do 1 nm, jak dokládá obrázek 7. Tato distribuce je mnohem plošší než u 

aktivního uhlí. Vyrábějí se převážně oxidací z uhlí a následující tepelnou aktivací. Jelikož 

poměr objemových koncentrací N2 a O2 ve vzduchu je přibližně 4, je tedy potřeba vynaložit 

méně práce pro záchyt kyslíku ze vzduchu, čehož se také využívá v případě O2 selektivního 

sorbentu – CMS. Požadovaná selektivita je zajištěna vlivem rozdílné kinetiky, hovoříme o 

kinetické separaci. Přehledu aplikací CMS a jeho výrobě se ve své práci podrobně věnuje 

Jüngten [19]. 

Zeolity 

Zeolity nebo zeolitická molekulová síta jsou porézní krystalické hlinitokřemičitany, které 

sestávají ze SiO4 a AlO4 a jsou spojeny dohromady přes sdílený atom kyslíku. Tvoří tak 

otevřenou krystalickou mřížku, do které mohou penetrovat cizí molekuly jen o určité 

velikosti. Právě tato uniformní krystalická struktura je důvodem, proč neexistuje žádná 

široká distribuce velikosti pórů. K separaci dochází vlivem rozdílné střední velikosti pórů, 

jejich tvaru a vlivem molekulární polarity. Selektivitu zajišťuje i rozdílná adsorpční 

rovnováha složek. Proto se používají pro tzv. rovnovážnou separaci kyslíku ze vzduchu, 

při které je adsorbátem dusík a produktem kyslík. Známo je více než 150 typů syntetických 

zeolitů, avšak průmyslově nejvyužívanější je zřejmě typ A a X. Zeolitická síta se označují 

5A (CaA), 13X (NaX) atd., kde písmeno udává typ zeolitu a číslo rozměr pórů v Å. Zeolity 

5A a 13X jsou stále využívány průmyslově i laboratorně. Rovnovážný separační faktor 𝛼𝐴𝐵 
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při separaci kyslíku ze vzduchu nabývá pro zeolity 5A a 13X při teplotě 25 °C hodnot 3÷3,5. 

Jejich adsorpční izotermy ukazuje obrázek 21. Rodina LiX nebo Li-LSX adsorbentů 

vykazuje příznivý tvar adsorpčních izoterem pro separaci dusíku ze vzduchu zejména díky 

vysokému rovnovážném separačním faktoru. Srovnání adsorpčních izoterem pro některé 

typy adsorbentů vhodných pro izolaci kyslíku ze vzduchu ukazuje následující obrázek 8. 

 

Vlevo (a) pro dusík a vpravo (b) pro kyslík. 

Obrázek 8: Srovnání adsorpčních izoterem pro separaci kyslíku ze vzduchu při teplotě 25 °C. 

Převzato z [20]. 

Adsorbenty tohoto typu zajistí pro danou aplikaci nižší energetické nároky a vyšší 

selektivitu. Čím nižší je adsorpční kapacita zeolitu, tím snáze lze daný zeolit desorbovat (to 

znamená menší zpětný proplach nebo nižší výkon vývěvy.) Tento aspekt zohledníme 

především u PSA a VSA procesů. Další zajímavý zeolit pro separaci vzduchu i pro jiné 

aplikace vznikne přidáním stříbrného kationtu Ag+ do struktury Li-LSX. Dle [21] bylo 

prokázáno, že produktivita výroby O2 ze vzduchu pomocí PSA/VSA vzroste po přidání 1÷3 

% Ag+. Separaci kyslíku ze vzduchu o vysoké čistotě (> 99 % obj.) na zeolitu AgLiLSX se 

věnuje práce [22]. 

Dnes je snaha vybírat adsorbent pro danou aplikaci tak, abychom jej „šili na míru.“ Tato 

cesta v některých případech silně konkuruje zavedeným separačním procesům (např. 

destilace). Vyčerpávající přehled adsorbentů a aplikací uvádí kniha Yanga [21]. Tabulku 

s typickými aplikacemi pro vybrané typy adsorbentů uvádí kniha Coulsona a Richardsona 

[23]. 

  



31 

 

6 Adsorpční rovnováha 
 

Kvantitativní charakteristikou adsorpce plynů na tuhých látkách je množství složky 

plynu, které přešlo na jednotce hmotnosti pevné látky do adsorbovaného stavu. Rovnováha 

nám říká, jaké bude maximální adsorbované množství, za daných hodnot stavových veličin 

(tlaku a teploty), jestliže ustane přenos hmoty. Adsorbované množství je závislé jak na 

povaze adsorbujícího se plynu, tak na povaze tuhé látky, na velikosti povrchu, na parciálním 

tlaku adsorbující se složky v plynné fázi a na teplotě. 

 

U plynů platí: 

 𝑞𝑖 = 𝑓(𝑇, 𝑝𝐴, 𝑝𝐵, … ) , 
(6.1) 

kde T je teplota a 𝑝𝐴 a 𝑝𝐵 jsou parciální tlaky složek A, B. Svou roli může hrát i historie 

cyklů adsorpce-desorpce, zejména u plynů při metodě PSA. Adsorbent pojme při dané 

koncentraci roztoku a teplotě jen určitě množství adsorbátu 𝑞𝑖 [kg A/ kg adsorbentu], resp. 

množství, které odpovídá rovnováze. Grafická interpretace výše popsaného vztahu (6.1) se 

nazývá adsorpční izoterma. Ta se se určuje tak, že se při určité teplotě měří parciální tlak 

plynu a adsorbované množství. Dalšími možnostmi zobrazení rovnováhy při adsorpci jsou 

adsorpční izobara a adsorpční izostera, která je užitečná při výpočtu adsorpčních tepel. 

Obrázek 9 prezentuje všechny 3 izočáry a spojitost mezi nimi. 

 

Vysvětlivky: 

Symbol a v obrázku značí adsorbované množství 𝑞𝑖. 

Vlevo: adsorpční izoterma 𝑞𝑖 = 𝑓(𝑝), parametrem je teplota v koloně T. 

Uprostřed: adsorpční izobara 𝑞𝑖 = 𝑓(𝑇), parametrem je parciální tlak složky p. 

Vpravo: adsorpční izostera: 𝑝 = 𝑓(𝑇), parametrem je adsorbované množství 𝑞𝑖. 

Obrázek 9: Adsorpční izotermy, izobary a izostery. Převzato z [24]. 

Množství adsorbátu ve stavu rovnováhy se při stejné koncentraci (parciálním tlaku) složky 

snižuje se vzrůstající teplotou. Tohoto se využívá při desorpci. Ditl [15] navrhuje vynášet 

závislost 𝑞𝐴 = 𝑓 (
𝑝𝐴

𝑝𝐴´
), viz. obrázek 10. Výhoda při použití nezávisle proměnné 

𝑝𝐴

𝑝𝐴´
, kde 𝑝𝐴´ 

je tlak sytých par složky A spočívá v tom, že v úzkém rozsahu teplot izotermy splynou. 
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Obrázek 10: Vliv teploty na funkční závislost 𝑞𝐴 = 𝑓 (
𝑝𝐴

𝑝𝐴´
). Převzato z [15]. 

Adsorpční izotermy mohou mít různý tvar, jak dokumentuje obrázek 11, který byl sestaven 

podle organizace IUPAC. 

 

 

Nás bude v kontextu této práce nejvíce zajímat typ I (někdy označován jako 

Langmuirovský), který je dle [14] vhodný pro mikroporézní materiály jako jsou zeolity. Typ 

I má z hlediska adsorpce velmi příznivý průběh. Na počátku, při nízkých hodnotách 

parciálního tlaku složky, adsorbované množství strmě, téměř lineárně roste. Při dalším 

zvyšování tlaku již k nárůstu adsorbovaného množství nedochází. Množství adsorptivu, 

které je adsorbent schopný navázat na svůj povrch, je dáno velikostí tohoto povrchu a počtem 

přístupných mikropórů. 

Langmuirova izoterma je matematicky popsána následující (Langmuirovou) rovnicí: 

 
𝑞𝐴 = 𝑞𝑆

𝑏 ∙ 𝑐𝐴

1 + 𝑏 ∙ 𝑐𝐴
 , 

(6.2) 

kde 𝑞𝐴 představuje adsorbované množství složky A, 𝑐𝐴 je molární koncentrace složky A 

v plynné fázi, 𝑞𝑆 představuje množství molekul naadsorbovaných v jedné vrstvě 

(monovrstvě) na povrchu adsorbentu a b je bezrozměrná konstanta. Hodnoty 𝑞𝑆 a b jsou čistě 

specifikem daného adsorbentu. Model popsaný rovnicí (6.2) má na rozdíl od ostatních 

modelů teoretický základ a jeho odvození provedl například Ponec [25] na základě teorie 

statistiky. 

Při nízkých hodnotách 𝑐𝐴 lze zanedbat druhý člen jmenovatele rovnice (6.2) a vztah přejde 

do tvaru lineární izotermy: 

Obrázek 11: Klasifikace typů adsorpčních izoterem do skupin.  

Převzato z [48] a upraveno. 
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 𝑞𝐴 = 𝑞𝑆 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐𝐴 = 𝑘 ∙ 𝑐𝐴 , 
(6.3) 

kde k je bezrozměrná Henryho konstanta. K výše uvedenému vztahu (6.3) dospěl pomocí 

termodynamiky i Ruthven [12] za předpokladu, že adsorptiv je ideální plyn. Modelů pro 

popis adsorpčních izoterem existuje více, například mocninová Freundlichova izoterma 

nebo izoterma BET. Pro směs, za předpokladu, že se adsorbuje pouze jedna složka směsi, je 

možné popsat izotermu konstantami pro čisté složky následovně: 

 
𝑞𝑖 = 𝑞𝑆,𝑖

𝑏𝑖 ∙ 𝑐𝑖

1 + ∑ 𝑏𝑗 ∙ 𝑐𝑗
𝑁
𝑗=1

  , 
(6.4) 

kde N je počet složek ve směsi. 

Termodynamickou analýzou procesu adsorpce se studují změny veličin jako jsou entalpie 

nebo Gibbsova energie. Adsorbéry je třeba konstruovat tak, aby teplo vzniklé adsorpcí byly 

schopny odvést mimo lože adsorbentu, pokud chceme zajistit izotermní provoz. 

Termodynamice adsorpce se věnuje například [12]. Rychlostí, s jakou systém dociluje výše 

popsané adsorpční rovnováhy, se zabývá teorie kinetiky adsorpce. V porézních adsorbentech 

je stav rovnováhy ovlivněn nejen rychlostí adsorpce, ale i transportním jevem difuze částic 

adsorptivu póry k povrchu adsorbentu. 
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7 Popis adsorpční vrstvy 
 

Po určité době provádění adsorpce se adsorbent stává plně saturovaným adsorbátem. 

Pro kontinuální provoz musí být adsorbent buďto periodicky nahrazován (drahé) nebo 

regenerován do původního, nenasyceného stavu, což je samozřejmě preferovaná varianta. 

Regeneraci, tedy desorpci lze provádět: 

1. Ohřevem adsorbentu. 

2. Snížením tlaku (viz. PSA). 

3. Elukcí – proplachem inertem. 

V zásadě rozlišujeme 3 způsoby, jak technicky provádět adsorpci: 

A. Adsorbent i nádoba jsou zafixovány, nepohybují se relativně vůči sobě. Příkladem je 

aparát s nepohyblivým ložem adsorbentu. Výhodou tohoto uspořádání je nízká cena 

a jednoduchá výroba. Dále dochází k menšímu otěru částic adsorbentu, ačkoliv u 

metody PSA tento problém přetrvává vlivem častého střídání tlaků a směru toku. 

Vlastnosti této varianty blíže popisuje kapitola 11. 

B. Nádoba s adsorbentem je stacionární, zatímco adsorbent je vůči této nádobě v 

pohybu. Čerstvý adsorbent se přivádí a nasycený adsorbent se odvádí na regeneraci. 

Realizací této metody je fluidní adsorbér nebo hypersorpční adsorpční zařízení (viz. 

[15].) 

C. Adsorbent se nepohybuje vůči vstupním a výstupním portům aparátu, ve kterém je 

obsažen. Příkladem může být rotační adsorbér. 

Přenos hmoty adsorpcí se nejčastěji realizuje v nehybné vrstvě adsorbentu (varianta A,) kde 

probíhá nestacionárně. Koncentrace adsorbující se složky je současně funkcí času a polohy 

ve vrstvě adsorbentu. Na počátku vstupuje přiváděná směs do kontaktu s čerstvým 

adsorbentem a adsorpce se odehrává pouze v blízkosti přívodu směsi do vrstvy. Po celou 

další dobu procesu, vždy jen určitá sekce aparátu bude pracovní, adsorpční zónou (MTZ= 

„mass transfer zone“), ve které bude docházet k přenosu hmoty. Koncentrace adsorbátu za 

adsorpční zónou (ve směru proudění) se limitně blíží nulové hodnotě. Adsorbent je postupně 

sycen přiváděným adsorbátem a oblast nasyceného adsorbentu se postupně rozšiřuje ve 

směru proudění. Závislost bezrozměrné koncentrace složky, která se adsorbuje, na poloze 

v adsorpčním loži a čase ukazuje následující obrázek 12. Tato závislost bývá někdy 

označována jako „esovitá“ křivka. 

 

Pozn.: Hodnota času τ roste s hodnotou indexu. 

Obrázek 12: Závislost bezrozměrné koncentrace složky v tekutině na poloze v adsorpčním loži a 

čase. Převzato z [26] a upraveno. 

𝐶𝐴

𝐶𝐴,1
 

z 
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Na počátku v čase 𝜏1 dochází k sycení vstupní sekce lože. Zde dochází k přenosu hmoty a 

ustavení fázové adsorpční rovnováhy. S rostoucím časem se sytí stále větší část porézního 

lože a již nestačí dále adsorbovat. Tekutina prochází nasycenou oblastí se vstupní 

koncentrací adsorbátu a adsorpce nastává ve větší vzdálenosti od počátku lože. Pokud 

analyzujeme obrázek 12 v čase 𝜏2, můžeme lože adsorbentu rozdělit do 3 zón (viz. popisky 

nad obrázkem 12): 

1. Zóna nasycení – zde se už ustavila fázová rovnováha. K přenosu hmoty nedochází, 

v tekutině je stále vstupní koncentrace adsorptivu. 

2. Adsorpční zóna – MTZ. Zde se adsorpční rovnováha teprve ustavuje. Pro poměr 

koncentrace složky A v plynné fázi ku vstupní koncentraci složky A často platí, že 
𝑐𝐴

𝑐𝐴,1
 je v intervalu 0,05 až 0,95. 

3. Zóna regenerovaného adsorbentu, ve které ještě adsorpce neprobíhá. 

MTZ se během adsorpce šíří kolonou ve směru toku tekutiny. Dokud je tato zóna uvnitř 

vrstvy, z adsorbéru adsorptiv neodchází. Po dosažení vršku lože začne výstupní koncentrace 

adsorptivu narůstat. Ve chvíli, kdy tato koncentrace dosáhne maximální žádané hodnoty, 

adsorpce končí a začínáme desorbovat – regenerovat. Závislost koncentrace složky A ve 

výstupním průřezu lože na čase se nazývá křivka průrazu (průniku) a je načrtnuta na 

následujícím obrázku 13. 

 

Obrázek 13: Křivka průrazu. Převzato z [26]. 

Parametr 𝜏𝑃 je označován jako čas průniku. 

7.1 Faktory ovlivňující tvar šíření adsorpční vlny a tvar křivky průrazu 
 

Tvar šíření adsorpční vlny ovlivní dle Ditla [15] adsorpční rovnováha, přenos hmoty a 

rychlost plynu. 

1. Vliv adsorpční rovnováhy 

Při šíření adsorpční vlny může dle [23] docházet k mírným změnám jejího tvaru vlivem 

podoby adsorpční izotermy. Situace je příznivá, pokud je závislost adsorpční izotermy 

konkávní k ose koncentrace v tekutině. Poté body s vyšší koncentrací se pohybují 

v adsorpční vlně rychleji než body s nižší koncentrací a křivka je strmá. Pracovní adsorpční 

zóna se bude v tomto případě zužovat. U desorpce se bude naopak desorpční zóna rozšiřovat. 

Je-li adsorpční izoterma konvexní k ose koncentrace v tekutině, potom se adsorpční zóna 

podél lože postupně rozšiřuje a při desorpci zužuje. V případě lineární adsorpční izotermy 

𝑐 
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se tvar šíření adsorpční vlny podél délky lože nemění, a tedy rychlost šíření vlny bude 

konstantní. Situaci popsanou výše ilustruje obrázek 14. Odpor vůči přenosu hmoty zajistí že 

změny křivek na obrázku níže nebudou tak markantní. 

 

Veličina CS zde reprezentuje molární koncentraci složky adsorbované fáze. 

Obrázek 14: Vliv tvaru adsorpční izotermy na tvar šíření adsorpční vlny. Převzato z [23]. 

2. Vliv přenosu hmoty 

Přenos hmoty mezi hlavním proudem a vnitřním povrchem částic závisí na konvekci 

k povrchu a difuzí do částice. Obrázek 15 vlevo ukazuje ideální křivku průrazu a vpravo 

rozmytou křivku v důsledku přenosu hmoty. [15] Plochá křivka průrazu vpravo je v řadě 

aplikací nežádoucí nicméně můžeme se s ní setkat u procesů rapid pressure swing adsorption 

(RPSA). 
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Obrázek 15:Nákres křivek průrazu. Vlevo ideální a strmá křivka průrazu a vpravo 

plochá rozmytá křivka průrazu. Převzato z [14]. 
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8 Metody desorpce 
 

Způsob desorpce značně ovlivňuje konstrukci procesního aparátu – adsorbéru. 

Desorpce se provádí, jak už bylo zmíněno, změnou intenzivní veličiny (teplota, tlak, 

složení). Konkrétně jde o následující způsoby: 

1. Ohřevem adsorbentu.  

Tento proces názorně popisuje obrázek 16. S rostoucí teplotou se adsorpční izotermy 

„posouvají“ směrem k horizontální ose. Klesá tedy rovnovážná hodnota adsorbovaného 

množství při dané koncentraci. Cyklus sestává z fáze adsorpce (A), ohřevu a desorpce (O+D) 

a chlazení (CH). Sled těchto operací bývá označován jako TSA („temperature swing 

adsorption“.) 

 

Obrázek 16: Schéma desorpce ohřevem adsorbentu. Převzato z [15]. 

Technickou realizaci metody TSA v jednom adsorbéru demonstruje následující obrázek 17. 

 

Obrázek 17: Cykly procesu TSA pro separaci CO2 v jednom adsorbéru. Převzato z [27]. 

Výše uvedený proces sestává z fází: adsorpce za nízké teploty, ohřátí, odtlakování, 

profukování adsorbentu a chlazení. Žádaný produkt, zde CO2, je zde desorbován pouze ve 

dvou z pěti cyklů. Daleko efektivnější uspořádání z hlediska využití času a spotřeby energie 

zajišťuje varianta se dvěma adsorbéry. Zde je podobně jako u metody PSA vždy jeden 
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adsorbér v cyklu adsorpce a druhý simultánně regenerován. Situace je naznačena na obrázku 

18. 

 

Obrázek 18: Schéma procesu TSA ve dvou adsorbérech. Převzato z [15]. 

Ohřev adsorbentu v náplňové koloně lze provádět dvěma způsoby: 

a) Přímý ohřev adsorbentu teplým plynem. 

b) Nepřímý ohřev adsorbentu realizován buďto duplikátorem nebo svazkem trubek 

uvnitř adsorbéru. 

 

2. Proplachem inertním plynem.  

Ten sníží koncentraci adsorptivu v koloně, a tedy i adsorbované množství 𝑞𝑖. 

3. Snížením celkového tlaku.  

Celý cyklus adsorpce-desorpce probíhá po jedné izotermě (například 𝑇𝐴 nebo 𝑇𝐷 na obrázku 

16) opakovaně. Střídání tlaku („pressure swing“) je podstatou separační metody PSA. 

8.1 Metoda PSA 
 

Metoda PSA (pressure swing adsorption), někdy označována Skarstromova podle svého 

vynálezce, nachází uplatnění při separačních procesech (např. separace 𝑂2 nebo 𝑁2 ze 

vzduchu) a čištění odpadních plynů. Jednotka PSA nepotřebuje dodávat teplo pro desorpci 

a může pracovat kontinuálně s automatickou regenerací adsorbentu. Existuje celá řada 

variant počtu a zapojení adsorbérů (nejčastěji náplňových), avšak princip této technologie 

lze nejlépe vysvětlit na zapojení dvou adsorpčních kolon-viz. obrázek 19. Adsorbent 

nasypaný na roštech adsorpčních kolon představuje potřebnou plochu pro přestup hmoty. 

Uvažujme separaci O2 ze vzduchu na N2 selektivním adsorbentu Linde 5A. Jeden pracovní 

cyklus sestává z několika kroků: 

1. V prvním kroku, po natlakování na horní pracovní tlak, prochází vzduch kolonou a 

dochází k preferenční adsorpci dusíku na povrchu adsorbentu. Selektivita se nemusí 

realizovat pouze vyšší afinitou složky k povrchu adsorbentu, ale také rychlejší difuzí. O 

tomto detailněji pojednává kapitola 8.2. Neadsorbovaný kyslík je odebírán jako produkt 

a jímán ve vyrovnávacím zásobníku. Část výstupního proudu z kolony A, která pracuje, 
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je vedena do regenerované kolony B, kde po škrcení expanduje a za sníženého tlaku tak 

regeneruje lože adsorbentu. 

2. Ve druhém kroku je kolona A odtlakována a ventily s aktuátory se přepnou do polohy, 

ve které je v adsorpční fázi kolona B. Pro zajištění rovnoměrné dodávky kyslíku do 

procesu je nutné za kyslíkový generátor připojit vyrovnávací zásobník („buffer tank“). 

3. Dalším krokem je desorpce adsorbovaného dusíku na povrchu zeolitu v koloně A. Lože 

je zde proplachováno částí produkovaného kyslíku z kolony B. Směs kyslíku a 

desorbovaného dusíku poté odchází tlumičem výfuku. 

4. Čtvrtým krokem je srovnání tlaků mezi kolonami přivedením plynu obohaceného o 

kyslík o vyšším tlaku z kolony B do kolony A. Následné dotlakování na horní tlak se již 

realizuje pomocí vzduchového kompresoru. Horní pracovní tlak je u metody PSA v 

rozsahu 4÷10 bar(g). Srovnání tlaků před tím, než se kolona B odtlakuje přes tlumič do 

atmosféry, má velký význam z hlediska rekuperace a snížení provozních nákladů. 

Doba jednoho cyklu je krátká a pohybuje se v rozmezí od 1 do 10 minut. Díky tomu, že se 

adsorpce provádí za vyššího tlaku se získá větší množství produktu, než jaké je potřeba 

k regeneraci lože proplachem za nízkého tlaku. 

 

Obrázek 19: Fáze procesu PSA. Převzato z [28] a upraveno. 
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Tlakové poměry během jednoho cyklu PSA, který se neustále opakuje, jsou patrny na 

obrázku 20, kde 𝑝𝐷 a 𝑝𝐻 jsou dolní a horní tlak cyklu PSA. Dolním tlakem může být tlak 

atmosférický nebo vakuum. Pokud regenerace probíhá za vakua, je k tomuto potřeba vývěva 

a cyklus pak nazýváme VPSA („vacuum pressure swing adsorption“) - viz kapitola 8.4. 

Možné jsou i uspořádání se třemi, čtyřmi, popř. více adsorbéry. 

 

Pozn.: 1 – fáze adsorpční, 2 – fáze odtlakování, 3 – fáze desorpční, 4 – fáze natlakování. 

𝑝𝐷 dolní tlak cyklu PSA 

𝑝𝐻  horní tlak cyklu PSA 

Obrázek 20. Tlakové poměry v jednom adsorbéru při jednom cyklu PSA. 

Označíme-li čas trvání jednoho cyklu 𝑡, pak pro fáze cyklu bývají voleny následující poměry 

(indexy značí pořadí fází): 

 𝑡1

𝑡
=

𝑡3

𝑡
= 0,4 , 

(8.1) 

 𝑡2

𝑡
=

𝑡4

𝑡
= 0,1 . 

(8.2) 

Existuje celá řada článků, která se věnuje experimentálnímu měření a studiu matematického 

modelování jednotek PSA. Například práce [29], která se věnuje separaci O2 (adsorbent 

Linde 5A) a N2 (adsorbent CMS) ze vzduchu uvádí následující závěry. Molový zlomek 

produktu (O2 nebo N2) na výstupu z laboratorní jednotky PSA vzrůstá s rostoucí délkou lože 

adsorbentu a delší dobou trvání fáze 2 - odtlakování. Čistota produktu naopak klesá s delší 

dobou cyklu t, vyšší rychlostí na vstupu a s vzrůstajícími délkami fází 1 a 4 - viz. obrázek 

20. Pokud chceme vyšší čistotu produktu, musíme tedy zkracovat doby trvání fází adsorpce 

a tlakování. Pak je třeba počítat s nižší hodnotou objemového průtoku produktu. Větší 

výtěžnost žádaného plynu lze zajistit i zvýšením tlaku. Průtoky v závislosti na čistotě 

produktu udávají výrobci ve svých datasheetech. 

Pro potřeby simultánní výroby O2 a N2 může být zajímavým řešením sériové zapojení N2 

PSA a O2 PSA generátoru, kde desorbovaný plyn z N2 jednotky obohacený o kyslík jde na 
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dočištění do O2 PSA generátoru. Detailněji se tomuto věnuje patent [30], který uvádí 

aparátová zapojení a výsledky experimentálního měření. 

8.2 Rovnovážná a kinetická separace vzduchu 
 

Separace směsí pomocí PSA lze realizovat, jak již bylo zmíněno, na základě rozdílného 

adsorbovaného množství složky ve stavu rovnováhy (rovnovážná separace), nebo na 

principu rozdílné kinetiky adsorpce – resp. rozdílné rychlosti difuze (kinetická separace.) 

Rovnovážná separace vzduchu 

Adsorpční izotermy pro kyslík a dusík na komerčně vyráběných zeolitech 5A a 13X ukazuje 

obrázek 21. 

 

Obrázek 21: Adsorpční izotermy pro 𝑂2 a 𝑁2 na zeolitech 5A a 13X při teplotě 25°C. 

Převzato z [21]. 

Tyto zeolity jsou více selektivní pro dusík, který je preferenčně adsorbován na povrch 

adsorbentu. Při stejné hodnotě tlaku a teploty se na povrch adsorbentu 5A nebo 13X naváže 

větší množství dusíku a kyslík o relativně vysoké čistotě odchází ven z aparátu. Rovnovážná 

separace na zeolitu 5A a podobných se tedy využívá v případech, kdy kyslík je žádaným 

produktem separace. Separační faktor adsorpce definovaný podle rovnice (4.4) vykazuje, jak 

uvádí [29], hodnotu 3 ve prospěch dusíku. Hodnota je platná pro rovnovážnou separaci na 

zeolitu 5A při teplotě 25 °C. Crittenden [17] uvádí, že v praxi je maximální dosažitelná 

čistota 𝑂2 96 % kvůli vzdušnému argonu (objemový podíl ve vzduchu téměř 1 %.) Je to 

proto, že adsorpční izoterma argonu je velice podobná té kyslíku. Argon tedy není 

preferenčně adsorbován a odchází v produktu. 

Jelikož izotermy na obrázku 21 jsou vyneseny pouze pro tlaky do 1 atm, uvádím ještě 

následující závislost, která je do 7 bar(a). Při metodě PSA se pracovní tlak pohybuje 

v rozmezí od 1 do 10 bar(a). Tato závislost zobrazuje také adsorpční izotermu argonu. 
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Obrázek 22: Adsorpční izotermy pro 𝑂2 a 𝑁2 na zeolitech 5A a 13X při teplotě 20°C. 

Převzato od [31]. 

Kinetická separace vzduchu 

Kinetická separace se realizuje v případech, ve kterých je žádaným produktem separace 

vzduchu dusík. Na rozdíl od rovnovážné separace, zde má na selektivitu zásadní vliv 

rychlost, jakou složky docilují adsorpční rovnováhy. Jako adsorbent se používá uhlíkové 

molekulové síto (CMS), které je kineticky selektivní pro kyslík. Kyslík je zde preferenčně 

adsorbován na povrch adsorbentu a produktem je dusík. Adsorpční izotermy pro 𝑂2 a 𝑁2 na 

CMS představuje obrázek 23. Z porovnání izoterem pro kyslík a dusík je zřejmé, že jsou 

příliš blízko sebe na to, aby bylo možno docílit ekonomicky přijatelné selektivity na základě 

rovnovážné separace. 

 

Pozn.: Čárkovaná čára na obrázku 12 vlevo značí adsorpční izotermu 𝑂2 na zeolitu 5A při teplotě 20 °C. 

Obrázek 23: Adsorpční izotermy pro pro 𝑂2 a 𝑁2 na Bergbau Forschung CMS. Převzato od [21]. 



44 

 

Obrázek 24 (b) vykresluje tzv. „uptake curves“ nebo „uptake rates.“ Jedná se o 

experimentálně změřenou závislost, kde na svislé ose vynášíme poměry hmot adsorbátu 

v čase t a v čase t→∞ a na vodorovné ose čas. 

 

Obrázek 24:Rovnovážné adsorpční izotermy (a) a „uptake curves“ (b) pro systém 𝑂2 a 𝑁2 na 

Bergbau Forschung CMS. Převzato z [32]. 

Je evidentní, že pro systém O2 a N2 na tomto CMS je mnohonásobně rychlejší adsorpce 

kyslíku než dusíku. Crittenden [17] udává, že v prvních minutách je míra adsorpce kyslíku 

větší 40÷50krát než adsorpce dusíku. Kyslík již po několika minutách docílil stavu adsorpční 

rovnováhy. Důvodem je větší hodnota efektivního difuzního součinitele kyslíku než dusíku 

na CMS. Dále je zřejmé, že pro produkci relativně čistého N2 ze vzduchu na CMS musí být 

perioda adsorpce krátká, abychom na maximum využili kinetický efekt a zamezili tak 

ustavování rovnováhy, která je v tomto případě nepříznivá. Vzdušná vlhkost, pokud nebyla 

předúpravou odstraněna, a CO2 se adsorbují současně s kyslíkem. 

8.3 Metoda RPSA (rapid PSA) 
 

Existuje celá řada variant aparátových zapojení, která umožňují produkovat kyslík o 

různé čistotě (typicky 23÷95 % obj.) Hlavní smysl metody RPSA spočívá ve velice krátkých 

pracovních cyklech v rozsahu 5÷10 s. Rychlé přepínání mezi horním tlakem adsorpce 𝑝𝐻 a 

dolním tlakem desorpce 𝑝𝐷 (< 𝑝𝐻) má dle publikace [20] za následek zvýšenou měrnou 

produkci kyslíku vztaženou na jednotkové množství zeolitu. V porovnání s konvenčním 

PSA může objemový průtok kyslíku až 20krát vyšší u RPSA za stejných podmínek, jak uvádí 

[17]. Proces RPSA bývá veden v jednom adsorbéru, ve kterém jsou 2 nebo více vrstev 

zeolitu. Tyto vrstvy jsou mezi sebou odděleny perforovanými rošty, které omezují průtok 

plynu. Situaci demonstruje obrázek 25, na kterém je schematicky zakreslen adsorbér se 

dvěma sekcemi (A, B) zeolitu pro výrobu kyslíku ze vzduchu. 
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Obrázek 25: Schéma aparátu pro metodu RPSA. Převzato z [17]. 

Každá z vrstev A i B prochází v jednom pracovním cyklu postupně dvěma fázemi: 

1) Z kompresoru je přiváděn vzduch do vrstvy A, ve které dochází k adsorpci dusíku na 

zeolitu. Proud obohacený o kyslík je odváděn jako produkt do vyrovnávacího 

zásobníku. Část tohoto proudu je vedena do druhé vrstvy B pro její regeneraci. 

2) Ventily se přepnou do polohy, ve které je vzduch veden do vrstvy B, kde dochází 

k adsorpci. Část plynu obohaceného o kyslík proplachuje vrstvu A a desorbuje 

naadsorbovaný dusík z předchozí fáze cyklu. Kyslík je kontinuálně vyráběn v obou 

fázích stejně jako u metody PSA. 

Obě fáze trvají 3 až 10 vteřin. Před každou vrstvou zeolitu může být nasypáno lože silikagelu 

pro odvlhčení vzduchu. Pro proces RPSA stačí jeden adsorbér, tedy zastavěná plocha je 

menší, na rozdíl od PSA, kde jsou nutné 2 nebo více adsorbérů. RPSA lze nasadit pro výrobu 

kyslíku o čistotě 25÷50 % obj. Krátké cykly vyžadují částice adsorbentu o menším průměru 

pro rychlejší adsorpční kinetiku. Nicméně toto řešení má za následek rovněž vyšší tlakovou 

ztrátu, ke které přispívá i vysoký průtok plynu. 

8.4 Metody VSA, VPSA 
 

U metody VSA („vacuum swing adsorption“) probíhá adsorpce, na rozdíl od 

konvenčního PSA, za tlaku atmosférického a desorpce se provádí za vakua. Evakuaci 

adsorbéru při regeneraci zajišťuje vývěva. Probíhá-li adsorpce navíc za přetlaku, jedná se o 

hybridní systém s kompresorem a vývěvou nazývaný VPSA („vacuum pressure swing 

adsorption“). Systém VPSA je tedy kombinací PSA a VSA. Zařízení bývají efektivní 

z hlediska většího poměru průtoku kyslíku na výstupu ku průtoku vzduchu na vstupu a 

produktivity (průtok kyslíku na výstupu ku hmotnosti adsorpčního lože). Tím pádem pro 

tuto úlohu stačí menší kompresory a vývěvy a je nižší spotřeba energií. Vyšší produktivita 

má za následek menší objem adsorbéru. Díky těmto aspektům jsou jednotky VPSA zajímavé 

pro větší kapacitu produkce kyslíku. Obrázek 26 ukazuje PFD schéma systému VPSA se 

dvěma adsorbéry. 
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Obrázek 26: PFD schéma systému VPSA od společnosti Linde. Převzato z [33]. 

Zatímco adsorbér A je ve fázi adsorpce a prochází jím vzduch z kompresoru, druhý adsorbér 

B je evakuován vývěvou a naadsorbovaný dusík, případně i CO2 a vlhkost (naadsorbováno 

ve vstupní sekci adsorbéru) se desorbují a jdou přes tlumič hluku do ovzduší. Poté co je 

adsorbent v aparátu A plně saturován se část kyslíku pošle do nádoby B na její opětovné 

natlakování a poté začne kompresor dopravovat vzduch na vstup adsorbéru B a adsorbér A 

je evakuován. Pro ekonomický provoz se jednotky VPSA konstruují pro vyšší průtoky 

kyslíku, jelikož na rozdíl od PSA je měrná produkce vyšší a zároveň je vyšší výtěžnost. 

Společnost Linde udává ve svém datasheetu [33] rozsah 300÷10000 Nm3/h, zatímco pro 

PSA je rozsah od stejného výrobce 50÷500 Nm3/h. Udávaná čistota je od 90÷95 % obj. 
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9 Bilance náplňového adsorbéru 
 

Matematické modely jednotek PSA jsou sestavovány na základě bilance náplňového 

adsorbéru. Hmotnostní bilance adsorbátu A v tekutině procházející elementem porézního 

lože adsorbentu dz je naznačena na následujícím obrázku. Uvažujeme izotermní děj. 

 

Obrázek 27: Schéma bilance složky A pro diferenciální element vrstvy. Převzato z [23] a upraveno. 

Z hmotnostní bilance adsorbátu A v tekutině obdržíme rovnici: 

 
𝑢𝐴𝜀𝑐𝐴 − [𝑢𝐴𝜀𝑐𝐴 +

𝜕(𝑢𝐴𝜀𝑐𝐴)

𝜕𝑧
𝑑𝑧] =

𝜕(𝐴𝜀𝑐𝐴𝑑𝑧)

𝜕𝑡
+ 𝑑�̇�𝐴𝑤 , (9.1) 

resp.: VSTUP (IN) – VÝSTUP (OUT) = AKUMULACE + ZTRÁTY ADSORPCÍ, 

kde dz je elementární délka vrstvy, t čas, u mezivrstvová rychlost plynu a �̇�𝐴𝑤 je míra adsorbované 

fáze v kmol/s. Ztráty adsorpcí vyjadřují tok složky A fázovým rozhraním z tekutiny na povrch 

adsorbentu. Ztráta adsorpcí z tekuté fáze se rovná zisku v adsorbované fázi. Elementární míru 

adsorbované fáze zavádíme následovně: 

 
𝑑�̇�𝐴𝑤 =

𝜕[(1 − 𝜀)𝐴𝑐𝑆,𝐴𝑑𝑧]

𝜕𝑡
 , (9.2) 

kde 𝑐𝑆,𝐴 je molární koncentrace adsorbované fáze v kmol/m3, pro kterou platí rovnice: 

 𝑐𝑆,𝐴 =
𝜌𝑠

𝑀
𝑞𝐴 , 

(9.3) 

kde 𝜌𝑠 je hustota částic lože a M molární hmotnost adsorbátu. Mechanismus adsorpce složky 

A je přestup hmoty z proudu tekutiny na povrch částice adsorbentu, dále difuze do pórů a 

vlastní adsorpce na povrchu pórů. Poslední jmenovaný proces je velmi rychlý a předpokládá 

se, že mezi koncentrací složky v adsorbátu a v tekutině je rovnovážný vztah. Rovnici (9.1) 

lze přepsat ve tvaru: 

 
�̇�𝑐𝐴 − �̇�(𝑐𝐴 + 𝑑𝑐𝐴) =

𝜕(𝑐𝐴)

𝜕𝑡
𝑑𝑉𝑃 + 𝑑�̇�𝐴𝑤 , 

(9.4) 

kde �̇� je objemový tok tekutiny a 𝑉𝑃 je objem pórů (tekutiny). Spojením rovnic (9.1) a (9.2) 

po úpravě obdržíme rovnici: 

 
 (

𝜕(𝑢𝑐𝐴)

𝜕𝑧
)|

𝑡
+ (

𝜕𝑐𝐴

𝜕𝑡
)|

𝑧
= −

1

𝑚
(

𝜕𝑐𝑆,𝐴

𝜕𝑡
)|

𝑧
 , 

(9.5) 

kde bezrozměrná veličina m se definuje jako: 
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 𝑚 =
𝜀

1 − 𝜀
 . 

(9.6) 

Dalším důležitým předpokladem, který jsme učinili v rovnici (9.5) je zanedbání radiální i 

axiální disperze. Podmínky, ve kterých si toto můžeme dovolit jsou rozvedeny v kapitole 11. 

Musíme-li axiální disperzi uvažovat, zavádíme na levou stranu rovnice (9.5) člen 𝐷𝐿
𝜕2𝑐𝐴

𝜕𝑧2 , 

kde 𝐷𝐿 je koeficient (difuzní součinitel) axiální disperze. Rovnice (9.5) poté po úpravě přejde 

do tvaru: 

 
−𝐷𝐿

𝜕2𝑐𝐴

𝜕𝑧2
+ 𝑢

𝜕𝑐𝐴

𝜕𝑧
+ 𝑐𝐴

𝜕𝑢

𝜕𝑧
+

𝜕𝑐𝐴

𝜕𝑡
+ (

1 − 𝜀

𝜀
)

𝜕𝑐𝑆,𝐴

𝜕𝑡
= 0 . (9.7) 

Pro složku B bychom obdrželi obdobnou rovnici. Systém těchto dvou rovnic je často uváděn 

v odborných článcích při numerické simulaci systémů PSA a řešen například metodou 

ortogonální kolokace. Je-li koncentrace adsorbátu na vstupu nízká a za předpokladu 

konstantní rychlosti podél celého lože, můžeme rychlost vytknout před derivaci a platí: 

 
𝑢 (

𝜕𝑐𝐴

𝜕𝑧
)|

𝑡
+ (

𝜕𝑐𝐴

𝜕𝑡
)|

𝑧
= −

1

𝑚
(

𝜕𝑐𝑆,𝐴

𝜕𝑡
)|

𝑧
 . 

(9.8) 

Vztah (9.8) lze dále zjednodušit zavedením bezrozměrných proměnných: 

𝜒 =
𝑧

𝑚𝑢
    𝑎    𝑡1 = 𝑡 −

𝑧

𝑢
 . 

Poté platí: 

 𝜕𝑐𝐴

𝜕𝜒
= −

𝜕𝑐𝑆,𝐴

𝜕𝑡1
 . 

(9.9) 

Adsorpce se užívá zejména tehdy, je-li separovaná látka přítomna v dané směsi pouze v malé 

koncentraci a je-li požadováno její úplné odstranění. S výhodou se pak uplatní výpočtový 

vztah dle rovnice (9.9). 

9.1 Rovnovážná izotermní separace v nehybném loži adsorbentu 
 

Ve všech místech porézního lože adsorbéru jsou koncentrace adsorbátu v tekutině a 

v adsorbovaném stavu svázány adsorpční izotermou. Při rovnovážné separaci neuvažujeme 

odpor vůči přestupu hmoty z tekutiny na povrch adsorbentu. Je-li adsorpční izoterma 

popsána rovnicí 𝑐𝑆,𝐴 = 𝑓(𝑐𝐴), můžeme rovnici (9.8) přepsat ve tvaru: 

 
𝑢

𝜕𝑐𝐴

𝜕𝑧
+

𝜕𝑐𝐴

𝜕𝑡
= −

1

𝑚

𝜕𝑐𝑆,𝐴

𝜕𝑐𝐴

𝜕𝑐𝐴

𝜕𝑡
= −

1

𝑚
𝑓(𝑐𝐴)

𝜕𝑐𝐴

𝜕𝑡
 , 

(9.10) 

kde 𝑓(𝑐𝐴) je vlastně směrnicí adsorpční izotermy, je-li adsorpční izoterma lineární. 

Úpravami vztahu (9.10) lze dojít k vzorci: 

 
(

𝜕𝑧

𝜕𝑡
)|

𝑐
=

𝑢

1 +
1
𝑚

𝜕𝑐𝑆,𝐴

𝜕𝑐𝐴

 . 
(9.11) 

Při známém čase průniku můžeme odhadnout délku lože integrací vztahu (9.11). Za 

předpokladu, že lože je na počátku regenerované (bez adsorbátu) obdržíme vztah: 
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𝑧 =

𝑢𝑡𝑃

1 +
1
𝑚

𝑑𝑐𝑆,𝐴

𝑑𝑐𝐴

 , 
(9.12) 

kde 𝑡𝑃 je střední doba průrazu. Ditl [15] provedl bilanci kolony se zahrnutím porozity částic 

adsorbentu mezi časy t = 0 a 𝑡𝑃 a pro délku vrstvy z vyšlo: 

 
𝑧 =

𝜀𝑢𝑡𝑃

𝜀 + (1 − 𝜀) [𝜀𝑖 +
𝜌𝑠

𝑀
𝑞1 − 𝑞0

𝑐1 − 𝑐0
]
 , 

(9.13) 

kde 𝜀𝑖 je porozita částic adsorbentu a je definována stejně jako porozita vrstvy 𝜀. Veličiny 

𝑐0 a 𝑐1 jsou koncentrace adsorptivu v tekutině a 𝑞0 a 𝑞1 koncentrace adsorbátu. Index 0 

definuje stav po regeneraci po předchozím cyklu a 1 uvozuje vstupní stav plynu. Je-li 

adsorpční kapacita adsorbentu vysoká (platí že 
1

𝑚
𝑓(𝑐𝐴)>>1), pak pro případ zlinearizované 

adsorpční izotermy přibližně platí: 

 
𝑧 =

𝑢𝑡𝑃

1
𝑚 [

𝜌𝑠

𝑀
𝑞1 − 𝑞0

𝑐1 − 𝑐0
]
 . 

(9.14) 

Rychlost šíření koncentrační vlny lze vyjádřit jako: 

 𝑢𝑐 =
𝑧

𝑡𝑃
=

𝜀𝑢

𝜀 + (1 − 𝜀) [𝜀𝑖 +
𝜌𝑠

𝑀
𝑞1 − 𝑞0

𝑐1 − 𝑐0
]
 . 

(9.15) 

Z rovnice (9.15) je zřejmé, že na rychlost síření koncentrační vlny má zásadní vliv tvar 

adsorpční izotermy. Tento vliv je více rozveden v kapitole 7.1. Pro případ, kdy není splněna 

podmínka nízké koncentrace adsorbátu na vstupu do kolony, provedl Ruthven [12] na str. 

231 odvození rychlosti šíření koncentrační vlny, která je podkladem pro dimenzování lože 

adsorbéru. Základem tohoto odvození je rovnice (9.7) pro složku A a obdobná rovnice pro 

složku B. Obě rovnice jsou závislé a za předpokladu nízké tlakové ztráty platí rovnice: 

 𝑐𝐴 + 𝑐𝐵 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.   
(9.16) 

Po zanedbání axiální disperze se spojením obou rovnic a úpravami dojde ke vztahu: 

 𝑢𝑐 =
𝑧

𝑡𝑃
=

𝑢

1 +
1
𝑚 [(1 − 𝑦𝐴)

𝑑𝑐𝑆,𝐴

𝑑𝑐𝐴
+ 𝑦𝐴

𝑑𝑐𝑆,𝐵

𝑑𝑐𝐵
]

 , 
(9.17) 

kde 𝑦𝐴 je molární podíl složky A v plynné fázi. Při separaci vzduchu závisí rychlost šíření 

koncentrační vlny na tvaru adsorpční izotermy kyslíku i dusíku. Je-li 𝑦𝐴 = 0 přejde rovnice 

(9.17) do tvaru rovnice (9.12). Délka adsorpčního lože pro žádaný čas průniku se vypočte 

dle vztahu vyjádřením z rovnice (9.18): 

 
𝑧 =

𝑢𝑡𝑃

1 +
1
𝑚 [(1 − 𝑦𝐴)

𝑑𝑐𝑆,𝐴

𝑑𝑐𝐴
+ 𝑦𝐴

𝑑𝑐𝑆,𝐵

𝑑𝑐𝐵
]

 . 
(9.18) 
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10 Průtok porézní vrstvou 
 

S jevem jednofázového průtoku porézní vrstvou se setkáváme například u reaktorů, kde 

reaktanty proudí vrstvou lože sypného katalyzátoru, u adsorbérů, iontoměničů, filtrů a 

v dalších zařízení pro přestup hmoty. Vrstva porézního materiálu může být sjednocená 

neboli konsolidovaná (pevný materiál s póry), nebo se vrstva skládá z diskrétních 

partikulárních částic. Vlastnosti těchto vrstev se popisují porozitou, permeabilitou a 

součinitelem klikatosti. 

Dále budou představeny výpočtové vzorce pro určení tlakové ztráty při průtoku porézní 

vrstvou složenou z partikulárních částic. Odvození vztahu pro výpočet ztráty mechanické 

energie při jednofázovém toku porézní vrstvou můžeme nalézt v [34]. V tomto odvození se 

předpokládá, že porézní vrstvu můžeme nahradit soustavou kanálků s proměnlivým 

průřezem. Pro popis ztráty mechanické energie v porézní vrstvě existuje vztah:  

 
𝑒𝑧 = 𝜆

1 − 𝜀

𝜀3

𝑧

𝑑𝑃
𝑢0

2 , 
(10.1) 

kde 𝜆 je součinitel hydraulického tření při průtoku porézní vrstvou (funkcí Reynoldsova 

čísla,) z je výška lože, 𝑑𝑃 je průměr částice (resp. ekvivalentní průměr podle specifického 

povrchu) a 𝑢0 je mezivrstvová rychlost plynu. Symbol 𝜀 značí porozitu vrstvy a je definován 

jako: 

 
𝜀 =

𝑉𝑃

𝑉
, 

(10.2) 

kde 𝑉𝑃 označuje objem pórů (mezer) mezi částicemi a V celkový objem vrstvy. Typické 

hodnoty porozit různých materiálů jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 6:Hodnoty porozit pro různé materiály. Převzato z [35]. 

Médium Porozita 

[%] 

Berlova sedla 68÷83 

břidlicový prášek 57÷66 

silika gel 37÷49 

písek 37÷50 

půda 43÷54 

vápenec 4÷10 

cihla 12÷34 

beton 2÷7 

kůže 56÷59 

laminát 88÷93 

cigaretový filtr 17÷49 

 

Reynoldsovo číslo při průtoku porézní vrstvou má tvar: 

 
𝑅𝑒𝑃 =

𝑢0𝑑𝑃𝜌

(1 − 𝜀)𝜇
 , 

(10.3) 
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kde ρ je hustota a μ je dynamická viskozita tekutiny, která proudí vrstvou partikulárních 

částic. Reynoldsovo číslo při průtoku kapaliny potrubím bez porézního materiálu vypadá 

následovně: 

 
𝑅𝑒 =

�̅�𝑑𝜌

𝜇
  , 

(10.4) 

kde �̅� je střední objemová rychlost v potrubí a d je průměr potrubí. Při průtoku trubkou 

dochází ke změně z laminárního režimu proudění na turbulentní režim proudění při 𝑅𝑒 >
2300. Při průtoku porézní vrstvou je oblast turbulentního proudění charakterizována 

hodnotou 𝑅𝑒𝑃 > 2 ∙ 103. Porovnáme-li rovnice (10.3) a (10.4), tak při průtoku stejného 

média stejnou geometrií při stejné střední objemové rychlosti rozhoduje o velikosti zejména 

průměr potrubí nebo částice. Z toho plyne že hodnota Re čísla při průtoku porézní vrstvou 

bude mít zpravidla menší hodnotu a při mnohých rychlostech proudění nastane situace, kdy 

je ve vstupní a výstupní sekci adsorbéru turbulentní režim proudění a v porézní vrstvě 

laminární.  

Pro určení součinitele 𝜆 existuje několik korelací od různých autorů. Nicméně všechny 

korelace vykazují podobný trend závislosti součinitele tření na Reynoldsově čísle. Pro určení 

𝜆 lze použít Ergunovu rovnici, kterou autor navrhl po vyhodnocení četných experimentů: 

 
𝜆 =

150

𝑅𝑒𝑃
+ 1,75 . 

(10.5) 

Tato rovnice lze podle [34] použít pro vrstvy složené z hrubozrnných materiálů (drceného 

uhlí, koksu, rudy, granulátů, tablet apod.) Je na místě ji využít i při výpočtu vrstvy adsorbentu 

složené z kulových částic zeolitu.  

Pro názornost předkládám na obrázku 28 graf průběhu součinitele hydraulického odporu 

v porézní vrstvě v závislosti na hodnotě Reynoldsova čísla. 

 

Obrázek 28: Grafické zobrazení experimentálních hodnot a korelace podle Ergunovy rovnice. Graf 

převzat z [34]. 
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Po dosazení Ergunovy rovnice (10.5) do rovnice (10.1) a dosazení za Reynoldsovo číslo pro 

porézní vrstvu obdržíme pro ztráty energie tuto rovnici: 

 

𝑒𝑧 = (
150

𝑅𝑒𝑃
+ 1,75)

1 − 𝜀

𝜀3

𝑧

𝑑𝑃
𝑢0

2 = (
150

𝑢0𝑑𝑃𝜌
(1 − 𝜀)𝜇

+ 1,75)
1 − 𝜀

𝜀3

𝑧

𝑑𝑃
𝑢0

2

= (
150(1 − 𝜀)𝜇

𝑢0𝑑𝑃𝜌
+ 1,75)

1 − 𝜀

𝜀3

𝑧

𝑑𝑃
𝑢0

2. 

(10.6) 

Měrnou ztrátu mechanické energie 𝑒𝑧 lze zapsat jako: 

 
𝑒𝑧 =

𝛥𝑝

𝜌
, 

(10.7) 

kde 𝛥𝑝 je tlaková ztráta a 𝜌 hustota tekutiny. Po dosazení rovnice (10.7) do rovnice (10.6) a 

úpravě získáme vztah pro výpočet tlakové ztráty: 

 
𝛥𝑝 =

150𝜇𝑧

𝑑𝑃
2  

(1 − 𝜀)2

𝜀3
𝑢0 +

1,75𝑧𝜌

𝑑𝑃

(1 − 𝜀)

𝜀3
𝑢0

2, (10.8) 

První člen rovnice (10.8) roste s rychlostí lineárně, druhý kvadraticky. Při laminárním 

režimu proudění porézním ložem se někdy zanedbává v pořadí druhý sčítanec rovnice 

(10.8). Pak přechází rovnice (10.8) do tvaru tzv. rovnice Blake-Kozenyho. 

Člen: 

 
𝑅𝑉 =

150

𝑑𝑃
2  

(1 − 𝜀)2

𝜀3
  (10.9) 

se označuje jako třecí odpor (viscous resistance) a má rozměr m-2. Tento výraz je 

převrácenou hodnotou veličiny zvané permeabilita. 

Výraz: 

 
𝑅𝑖 =

1,75

𝑑𝑃

(1 − 𝜀)

𝜀3
  

(10.10) 

se označuje jako místní odpor (inertial resistance) a má rozměr m-1. Hodnoty třecího a 

místního odporu jsou pouze funkcí vlastností materiálu, který tvoří porézní lože.  

Pro monodisperzní vrstvy složené z volně sypaných částic kulového tvaru je v [34] dále 

uveden následující, tzv. Brauerův, vztah: 

 
𝜆 =

160

𝑅𝑒𝑃
+

3,1

𝑅𝑒𝑃
0,1 . 

(10.11) 

Rovnici výše lze použít v rozsahu 0 < Re < 3⸱104. 

Vylepšenou korelaci pro oblast vyšších Reynoldsových čísel představili Sato a Tallmadge 

[36]: 

 
𝜆 =

150

𝑅𝑒𝑃

(1 − 𝜀)

𝜀
+

4,2

𝑅𝑒𝑃

1
6

 
(1 − 𝜀)0,166

𝜀
 . 

(10.12) 
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Tato korelace přináší přesnější výsledky ve srovnání s Ergunovou rovnicí v turbulentní 

oblasti tzn. v oblasti Reynoldsových čísel vyšších než 104, jak je uvedeno v [36]. Sumarizaci 

dalších korelací pro určení součinitele hydraulického tření při průtoku porézní vrstvou 

kulových částic lze nalézt v literatuře [37]. 

Analýzou výše uvedených vztahů lze dojít k závěru, že s rostoucí výškou vrstvy a rychlostí 

proudění tlaková ztráta roste. Stoupá rovněž s klesající porozitou a průměrem částice. 
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11 Náplňové kolony 
 

Tato kapitola poskytne základní informace pro konstrukci náplňových kolon. Proces 

adsorpce se provádí v různých typech aparátů – adsorbérů. Nejčastějším a nejrozšířenějším 

způsobem realizace této separační techniky je adsorpce v nepohyblivé vrstvě adsorbentu. 

Zde prochází plyn nebo kapalina ložem, které může být umístěno jak horizontálně, tak 

vertikálně. Tyto lože se také velmi často zapojují paralelně nebo do série. 

Při procesu PSA se můžeme v průmyslové praxi nejčastěji setkat s konstrukcí adsorbérů 

kolonového typu, ve kterých je adsorbent nasypán na nosný rošt. Tyto adsorpční kolony 

mohou mít výšku od několika centimetrů až do 10 metrů a průměr od několika milimetrů 

(chromatografické kolony) do 10 m (např. fluidní adsorbér). Dle [15] se někdy užívá více 

vrstev i více roštů, a to z důvodu snížení mechanického namáhání adsorbentu od hmotnosti 

vrstvy. Při numerických simulacích adsorpčních kolon často činíme předpoklad existence 

tzv. pístového toku v koloně – viz. obrázek 29. To si můžeme dovolit v případech, kdy 

rozměr částice náplně je zanedbatelný vůči průměru kolony. Pístový tok v koloně je tedy 

ideální situace, prakticky je u stěn vždy vyšší rychlost z důvodu menší porozity u stěn 

nádoby, což vyplývá z následující rovnice: 

 �̅� =  
𝑢0

𝜀
 , 

(11.1) 

kde �̅� je střední objemová rychlost proudění v pórech vrstvy. 

 

Obrázek 29: Schéma kolony s porézní vrstvou adsorbentu a režimy toku. Obrázek převzat z [15]. 

Není-li průměr částice lože zanedbatelný vůči průměru kolony, to v praxi znamená poměr 

 
𝐷

𝑑𝑃
< 10, tlaková ztráta může značně klesnout vlivem tzv. stěnových efektů. Korekční 

součinitel může být odhadnut na základě následujícího grafu v závislosti na poměru průměrů 

částice a kolony a hodnotě Reynoldsova kritéria. Tlakovou ztrátu v tomto případě můžeme 

určit z rovnice (10.8) a vynásobit součinitelem stěnového efektu. 
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Obrázek 30: Závislost korekčního součinitele efektu stěny při proudění v závislosti na poměru 

průměrů. Obrázek převzat z [12]. 

Abychom zamezili nadměrnému otěru částic lože mezi sebou kvůli vysoké rychlosti 

proudění navrhuje Ruthven [12] podmínku pro maximální rychlost toku ve směru odspoda 

nahoru (upflow): 

 
𝑢𝑚𝑎𝑥 = 6 ∙ 10−4 ∙ 𝑔

𝑑𝑃
2

𝜇
(𝜌𝑠 − 𝜌) , (11.2) 

kde g je konstanta gravitačního zrychlení, 𝜇 dynamická viskozita v Pa ∙ s,  𝜌 hustota tekutiny 

a 𝜌𝑠 hustota částic lože v  kg ∙ m−3, 𝑑𝑃 průměr částice v m. Takto vyjádřená rychlost dle 

[12] odpovídá 80 % prahové rychlosti fluidace. Pro vzduch při teplotě 25 °C (μ = 1,84 ∙
10−5 Pa ∙ s, 𝜌 = 1,1845 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3,) který proudí typickým adsorbentem o hustotě 𝜌𝑠 =
1100 kg ∙ m−3 a průměrem částic 0,001 m vychází z rovnice (11.2) doporučená maximální 

rychlost proudění 0,35 m/s. Obvyklá rychlost plynu vztažená na celý průřez vrstvy je v 

rozmezí 0,15 až 0,45 m/s. Ruthven [12] uvádí, že při směru proudění odshora dolů 

(downflow) může být maximální rychlost až dvakrát větší než při toku opačném, což se 

v praxi také využívá. Směr proudění shora dolů při adsorpci lze doporučit také z toho 

důvodu, že pak nenastane fluidace vrstvy a s tím související odírání zrn, jejich rozmělňování 

a promíchávání a případné unášení ze zařízení. 

Abychom se co nejvíce přiblížili ideálnímu pístovému toku – viz. obrázek 29, tzn. abychom 

docílili plochého rychlostního profilu, musíme splnit následující požadavky. Je nutno 

zamezit nerovnoměrnému rozdělování proudů v každém řezu náplně. Nerovnoměrné 

rozdělení znamená buďto obtékání některé části vrstvy nebo tzv. kanálkování. Tyto jevy 

mají za následek vznik stagnačních zón nebo také „mrtvých“ zón, které v daném okamžiku 

nejsou pracovní zónou. Situace je vyznačená na obrázku 31 včetně zakreslení proudnic. 

Z tohoto obrázku je zřejmé, že existuje dráha nutná pro vyvinutí pístového toku v náplni. 
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Obrázek 31: Naznačení proudění v náplňovém adsorbéru nebo také v katalytickém reaktoru. 

Obrázek převzat z [38]. 

Výsledkem nerovnoměrného rozdělení proudu může být snížená konverze v případě 

reaktorů, v případě adsorbérů nadměrné nasycení pouze určitých zón lože. V důsledku nižší 

porozity u stěn narůstá rychlost dle rovnice (11.1) a dochází k axiální disperzi-viz. obrázek 

29. Richardson [23] odhaduje tuto oblast zvýšené rychlosti u stěny jako 3 průměry 

adsorbentu. Axiální disperze vlastně prodlužuje oblast přenosu hmoty (MTZ), dříve nastává 

k vysycení adsorbentu a klesá separační účinnost. Dalším jevem, který může nastat a 

způsobit nerovnoměrné rozdělení, je zploštění nebo klenutí vrstvy ihned u vtokového hrdla. 

Pro zamezení nežádoucích jevů popsaných výše by měly být splněny následující podmínky: 

1) Poměr průměru nádoby k průměru částice 
𝐷

𝑑𝑃
> 10. Toto opatření redukuje dříve 

popsané stěnové efekty – viz. obrázek 30. Tato podmínka je zpravidla splněna u 

kolon průmyslových, ne však u kolon laboratorních, jak uvádí [15]. 

2) Pro zamezení obtékání částí lože Silla [38] doporučuje, aby tlaková ztráta při průtoku 

ložem nepřekročila hodnotu 2500 Pa/m. 

3) Jevu kanálkování lze zamezit hustým sypáním ( [15] uvádí až o 8 % více náplně než 

při volném sypání), rovnoměrným rozdělením plynu na vstupu do vrstvy a nejlépe 

kulovitým tvarem částic vrstvy (tento požadavek je splněn u částic kulových 

adsorbentů). Pro rovnoměrné rozdělení plynu na vstupu je doporučeno ve vstupní 

sekci instalovat distributory toku, jak je naznačeno na následujícím obrázku. 
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Obrázek 32: Nádoba s porézní vrstvou a distributorem toku na vstupu. Převzato z [15]. 

Další variantou řešení je současné použití distributoru a vrstev koulí různého průměru 

vyrobených z inertního materiálu, které se umístí do vstupní i výstupní sekce lože 

náplňového adsorbéru či reaktoru, jak je ilustrováno na následujícím obrázku 33. 

 

Obrázek 33: Design náplňového reaktoru nebo adsorbéru. Převzato z [38]. 

Při separaci kyslíku ze vzduchu lze na vstupu předřadit vrstvu vhodného silikagelu pro 

snížení vzdušné vlhkosti. V případě toku plynu odshora dolů zamezuje horní vrstva 

koulí většího průměru rovněž zploštění nebo klenutí horní vrstvy lože. Takové 
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uspořádání demonstruje i obrázek 34, kde je adsorbér s vnitřní i vnější izolací a vrstvou 

inertních těles. 

 

Obrázek 34: Konstrukce izolovaného adsorbéru pro sušení plynu. Převzato z [39]. 

4) Ditl [15] doporučuje pro rovnoměrné rozdělení plynu ve vrstvě, aby poměr výšky 

náplně z a průměru kolony D byl 
𝑧

𝐷
> 3. 

5) Pro další návrh geometrie navrhuje [38] poměr 
𝑧

𝑑𝑃
≥ 50 pro redukci zpětného mísení 

proudů (axiální disperze). Tuto podmínku opět většina průmyslových aparátů splňuje 

a axiální disperzi je možno zanedbat. 

Kapitola 14 se věnuje numerické simulaci proudění v adsorbéru, který bude navržen 

v kapitole 13.2.11. Pro tento účel bude použit software ANSYS Fluent. 
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12 Výroba a úprava stlačeného vzduchu 
 

Pro zajištění dodávky stlačeného vzduchu pro adsorpční proces se k jednotkám PSA 

instalují kompresorové stanice. Kompresorová stanice má tři základní parametry: 

- výkonnost v m3/hod, 

- provozní přetlak v bar(g), 

- kvalita stlačeného vzduchu (obsah pevných částic, vlhkosti a oleje). 

Výkonnost kompresoru je často uváděna pomocí tzv. parametru FAD (free air delivery). 

Výkonnost FAD je definována jako výkonnost kompresoru při daném tlaku přepočtená na 

parametry na sání kompresoru. Parametry na sání kompresoru při výkonnosti FAD jsou 

standardizovány a uvádí je norma ISO 1217: 

- standardní (referenční) teplota na sání při FAD: 20 °C, 

- standardní (referenční) tlak na sání při FAD: 1 bar(a). 

Výkonnosti filtrů a dalšího zařízení jsou také často uváděny při teplotě 20 °C a tlaku 1 bar(a). 

Kompresorová stanice je složena ze základních prvků: kompresory, motory, sušičky 

vzduchu, separátory oleje/vody, filtry, dochlazovače, odlučovače, vzdušníky, chladící věže, 

olejové nádrže, potrubní rozvody atd. [40] 

Při poptávce jednotky PSA u dodavatele klient zpravidla obdrží i nabídku na vhodnou 

kompresorovou stanici. 

12.1 Kvalita stlačeného vzduchu 
 

Atmosférický vzduch, který je nasávaný do kompresoru, obsahuje tři druhy nečistot: 

- pevné částice (část se zachytí ve vstupním filtru kompresoru, zbytek nečistot se 

dočišťuje v závislosti na požadované kvalitě stlačeného vzduchu), 

- olej (do stlačeného vzduchu se dostává z mazaných kompresorů), 

- voda, vodní pára (vodní pára po ochlazení může kondenzovat). 

Pro posouzení kvality stlačeného vzduchu se používá norma ISO 8573-1:2010. Tato norma 

klasifikuje kvalitu stlačeného vzduchu do tříd od 0 do 6. Každá třída má definovaný 

maximální obsah pevných částic, vody a oleje. Požadovaná třída čistoty je pro různé aplikace 

různá. Třídy kvality stlačeného vzduchu dle normy ISO 8573-1:2010 uvádí tabulka 7. 

Tabulka 7: Třídy kvality stlačeného vzduchu dle normy ISO 8573-1:2010. Převzato z [41]. 

Třída 

Pevné nečistoty Voda Olej 

Maximální počet pevných částic na m3 Tlakový 

rosný bod 

vodních par 

Celkový 

obsah oleje 

v mg/ m3 
0,1 – 0,5 μm 0,5 – 1 μm 1 – 5 μm 

0* Podle specifikace určené uživatelem, přísnější než třída 1 

1 ≤20 000 ≤400 ≤10 ≤-70 °C 0,01 

2 ≤400 000 ≤6 000 ≤100 ≤-40 °C 0,1 

3 - ≤90 000 ≤1 000 ≤-20 °C 1 

4 - - ≤10 000 ≤+3 °C 5 

5 - - ≤100 000 ≤+7 °C - 

6 - - - ≤+10 °C - 
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Pozn.: * Třídu kvality stlačeného vzduchu 0 z hlediska koncentrace oleje docílíme pomocí 

bezmazného kompresoru. 

Požadovanou třídu kvality vzduchu specifikuje dodavatel adsorbentu. Požadovaná třída 

kvality stlačeného vzduchu pro použitý adsorbent, který bude v adsorbéru navrhované 

laboratorní jednotky na výrobu kyslíku, je uvedena v kapitole 13.1. Úpravu stlačeného 

vzduchu pro potřeby laboratorního PSA dále rozvíjí kapitola 13.2.2. 

12.2 Čistota kyslíku na výtlaku PSA v závislosti na jeho průtoku 
 

Vliv čistoty na požadovaný průtok vzduchu a produkci kyslíku na výstupu udává 

následující tabulka 8. Z tabulky vyplývá, že s rostoucí čistotou kyslíku na výtlaku roste 

průtok vzduchu na vstupu do jednotky PSA a klesá průtok kyslíku na výstupu. Závislost 

požadovaného průtoku vzduchu pro produkci O2 o dané čistotě byla získána od společnosti 

INMATEC. 

Tabulka 8: Průtok vzduchu potřebný pro výrobu kyslíku o dané čistotě. Data poskytla společnost 

INMATEC. 

čistota kyslíku 𝑐𝑂2
 % 90 92 93 94  95 

průtok kyslíku �̇�𝑁,𝑂2
 Nm3/hod 1,2 1,1 1,1 1  1 

průtok vzduchu za 

normálního stavu 
�̇�𝑁,𝑎𝑖𝑟 Nm3/hod 14 15,27 15,27 16,8 

 
16,8 
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13 Návrh laboratorní jednotky na výrobu kyslíku 
 

PFD schémata laboratorní a průmyslové jednotky PSA na výrobu kyslíku jsou 

zobrazeny v přílohách 1 a 2. Průmyslová jednotka je navíc dovybavena booster 

kompresorem a plnicí stanicí na tlakové kyslíkové lahve. Navržená laboratorní jednotka 

tímto nedisponuje, ale má navíc některé prvky instrumentace. Základní blokové schéma PSA 

jednotky na výrobu kyslíku včetně pomocných zařízení naznačuje obrázek 35. Na tomto 

schématu je vzdušník (receiver) umístěný ihned za kompresorem a poté je zařazen systém 

na úpravu vzduchu. V mnou navrženém PFD schématu (viz. příloha 1) je vzdušník zařazen 

za filtrací a kondenzační sušičkou. Za ním následuje jemný filtr a filtr s aktivním uhlím. 

Zapojení, ve kterém je vzdušník zařazený za filtrací a kondenzační sušičkou, doporučuje pro 

případ kolísající spotřeby tlakového vzduchu společnost KAESER ve svém datasheetu [42]. 

Kompresor je rovněž vybaven malým vzdušníkem. Tento malý vzdušník integrovaný na 

rámu s kompresorem zabrání přenosu větších pulzací vzduchu na další zařízení, například 

filtry. Je doporučeno filtry instalovat co nejblíže kompresoru, protože čím vyšší je tlak, tím 

vyšší je účinnost filtrace. 

 

Obrázek 35: Blokové schéma PSA jednotky na výrobu kyslíku včetně pomocných zařízen. 

Převzato od společnosti INMATEC. 

Klíčovým zařízením linky je PSA adsorpční zařízení, ve kterém dochází k separaci kyslíku 

ze vzduchu. jehož princip byl popsán v kapitole 8.1.  

Popis jednotlivých sekcí na základě obrázku 35: 

I. Komprese 

Vzduch po vstupní filtraci je nasáván kompresorem a komprimován na požadovaný 

tlak. Poté následuje do kondenzační sušičky, která je často integrována přímo na 

tělese kompresoru. 

II. Úprava vzduchu 

Bývá zvykem před a za generátor kyslíku instalovat vyrovnávací zásobník. Vzduch 

jde přes filtr pevných částic, odlučovač oleje a kondenzátu a adsorpční uhlíkový filtr 

pro odstranění zbytku oleje ze vzduchu. 
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III. PSA jednotka 

IV. Skladování kyslíku 

Vyrovnávací zásobník na kyslík. Jeho účelem je zabránit přenosu pulzací plynu a 

krýt krátkodobou spotřebu kyslíku vyšší, než je výkonnost stanice. 

V. Plnící stanice 

Dotlačovací (booster) kompresor zde plní tlakové lahve na kyslík pro další spotřebu. 

V případě oxy-fuel spalování je kyslík veden přímo do spalovací komory. 

Jak laboratorní, tak průmyslová jednotka musí pro správnou funkci disponovat sekcemi I a 

II. Sekce V je volitelná. 

13.1 Parametry navrhované laboratorní jednotky PSA 
 

Parametry jednotky PSA budou klíčovým určujícím podkladem zejména pro basic 

design kompresorové stanice. Pojmem kompresorová stanice souhrnně označíme prvky 

sekcí I a II na obrázku 36. Laboratorní jednotka PSA bude navržena na parametry, které 

definuje tabulka 9. 

Tabulka 9: Parametry laboratorní jednotky PSA. 

Průtok O2
 1 Nm3/hod 

Čistota 95 % obj. 

Pracovní teplota 25 °C 

Pracovní tlak v koloně1) 7 bar(g) 

Pracovní tlak kompresoru2) 7,5 bar(g) 

Návrhový tlak min, max. 4÷9 bar(g) 

Průtok vzduchu3) 16,8 

0,28 

Nm3/hod 

Nm3/min 

Průtok vzduchu FAD4) 
18 

0,3 

m3/hod 

m3/min 

Nadmořská výška 0 m 

Atmosférický tlak 1,0133 bar(a) 

Relativní vlhkost 50 % 

Provoz přetržitý  

Typ adsorbentu5) Linde 5A  

Poznámky: 

1) Pracovním tlakem je zde horní tlak adsorpční fáze cyklu PSA 𝑝𝐻. 

2) Pracovní tlak kompresoru je volený vyšší než pracovní tlak v koloně z důvodu 

rezervy pro krytí tlakových ztrát v rozvodné síti. 

3) Informace o potřebném vstupním průtoku vzduchu byly převzaty z materiálů 

společnosti INMATEC. 

4) Průtok vzduchu, přepočtený na parametry na sání pro FAD (free air delivery) 

výkonnost kompresoru, který je nutný pro výběr kompresoru. Parametry na sání pro 

FAD výkonnost jsou teplota 20 °C a tlak 1 bar(a). Výpočet tohoto průtoku udává 

rovnice (13.2). 

5) Specifikaci užitého adsorbentu udává tabulka 20 v kapitole 13.2.11. 

Není-li uvedeno jinak, jsou hodnoty tlaku v dalším textu uvažovány jako přetlakové. 
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Hodnoty průtoku jsou uváděny v normálních m3 (Nm3). 1 Nm3 definuje takové množství 

plynu, které při tzv. normálním stavu (normálním tlaku a teplotě) vyplňuje objem 1 m3. 

Fyzikální normální stav je charakterizován stavovými veličinami - normálním tlakem a 

teplotou: 

Normální teplota  𝑇𝑁 = 0 °𝐶 , 

Normální tlak  𝑝𝑁 = 101,325 𝑘𝑃𝑎(𝑎) = 1,0133 𝑏𝑎𝑟(𝑎) . 

Přepočet objemového průtoku vzduchu za normálního stavu 𝑉�̇� na objemový průtok při 

podmínkách na sání kompresoru �̇� se provede dle vztahu: 

 
V̇ = VṄ

pN

p

T

TN
 . 

(13.1) 

Požadovaná FAD výkonnost kompresoru �̇� se určí ze vztahu (13.1): 

 
V̇(FAD) = VṄ

pN

p

T

TN
= 16,8

101,325

100

(20 + 273,15)

273,15
= 18 m3hod−1 = 0,3 m3min−1. 

(13.2) 

Požadavek na kvalitu vstupního vzduchu je stejný jako u většiny průmyslově dodávaných 

generátorů kyslíku. Třídu kvality udává dodavatel adsorbentů. Požadované třídy kvality dle 

ISO 8573-1:2010 uvádí tabulka 10. 

Tabulka 10:Požadované třídy kvality dle ISO 85731. 

Třída kvality 
Pevné částice Vlhkost Olej 

1 4 1 

 

Vysvětlení jednotlivých tříd je v kapitole 12. Úpravou stlačeného vzduchu na požadovanou 

kvalitu dle tabulky 10, se detailněji zabývá kapitola 13.2.2. 

13.2 Komponenty systému 
 

Zařízení umístěná před laboratorní jednotkou PSA mají za úkol vyrobit a dodat stlačený 

vzduch o požadované kvantitě a kvalitě. Základní parametry kompresorové stanice jako je 

výkonnost, provozní přetlak a kvalita stlačeného vzduchu jsou dány technologickými 

požadavky, které předepisuje kapitola 13.1. Na základě těchto požadavků budou dále 

představeny zařízení k docílení žádaných parametrů. Ty jsou značeny dle PFD schématu – 

viz příloha 1. Zapojení jednotlivých komponent systému (kompresor, kondenzační sušička, 

filtry) se odvíjí od požadované kvality stlačeného vzduchu. Pro námi požadovanou kvalitu 

stlačeného vzduchu 1.4.1 dle ISO 85731 uvádí doporučené zapojení komponent společnost 

KAESER ve svém datasheetu [42]. Doporučení pro zapojení komponent v závislosti na 

kvalitě stlačeného vzduchu vydala i společnost Hankison [43]. Tato doporučení sloužila jako 

podklad pro tvorbu PFD schématu – viz. příloha 1. Kompresorová stanice nebyla navržena 

pro nepřetržitý provoz. Pro provoz s kolísavým odběrem vzduchu je dle společnosti 

KAESER [42] doporučeno umístit vzdušník až za kondenzační sušičku. Schéma celého 

systému zobrazuje příloha 1. 
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13.2.1 Kompresor V-111 

 

Zásadní otázkou je zde, zda zvolit kompresor mazaný nebo bezmazný. Dodavatelé 

kyslíkových generátorů nabízejí k jednotce PSA většinou mazané, ale také bezmazné stroje. 

Bezolejové spirálové kompresory se využívají v náročných aplikacích v oblastech farmacie, 

potravinářství, elektronického a textilního průmyslu, kde je třeba zcela vyloučit kontaminaci 

stlačeného vzduchu olejem. Jde zde o třídu čistoty 0 dle ISO 8573-1. Takřka bezolejový 

vzduch lze získat i pomocí vláknitých filtrů a koncového filtru s aktivním uhlím. Nicméně 

je nutné často měnit filtrační vložky filtrů což má za následek náročnější a nákladnější 

údržbu. Nevýhody olejového kompresoru kompenzuje jeho nižší pořizovací cena a nižší 

spotřeba energie než u kompresoru bezmazného. Dle [40] jsou v oblasti výkonnosti do 500 

m3/h výhodnější stroje mazané.  

Já volím mazaný šroubový kompresor Renner - viz. obrázek 36. Požadovaná výkonnost, 

která byla vypočtena pomocí rovnice (13.2), je V̇(FAD) = 0,3 m3/min při provozním 

přetlaku kompresoru 7,5 bar(g). Proto volím typ RSD-PRO 3.0 s maximálním výtlačným 

tlakem 15 bar(g). Parametry voleného kompresoru uvádí tabulka 11. 

Tabulka 11: Parametry voleného kompresoru. 

FAD* Příkon Připojení 
Objem 

vzdušníku 
Rozměry 

7,5 bar 

m3/min 

10 bar 

m3/min 

13 bar 

m3/min 

15 bar 

m3/min 

kW 

G ½“ 90 litrů 

D x Š x V 

mm 

0,54 0,41 0,29 0,24 3 980 x 554 x 

1499 

Pozn.: *Free air delivery - výkonnost kompresoru při daném tlaku za podmínek na sání 

kompresoru, tzn. při teplotě 20 °C a tlaku 1 bar(a). Kompresor tedy nasává 0,54 m3/min 

vzduchu při teplotě 20 °C a tlaku 1 bar(a) a stlačuje tento vzduch na tlak 7,5 bar(g). 

 

Obrázek 36: Šroubový kompresor Renner RSD-PRO 3.0. Převzato od společnosti Renner. 
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Tlakový spínač kompresoru bude továrně nastaven tak, aby na výstupu z kompresoru 

udržoval tlak 7,5 bar(g), popř. více pro krytí tlakové ztráty na výtlaku. Je nutné zaručit 

požadovaný tlak v koloně - uvažováno 7 bar(g). V případě potřeby je možné provést změny 

v nastavení dolního a horního spínacího tlaku kompresoru v provozu. Regulace kompresoru 

se provádí škrtící klapkou na sání. Kompresor Renner RSD-PRO 3.0 je vybaven chladičem 

olej-vzduch, se zabudovaným termostatickým olejovým regulačním ventilem a 

dochlazovačem vzduchu. Výrobce Renner udává, že teplota vzduchu na výstupu z 

kompresoru je maximálně o 10 °C teplejší, než je teplota nasávaného vzduchu. Kompresor 

je vybaven vzdušníkem, aby se zmenšil přenos případných pulzací na následující prvky 

filtrace. 

Výtah z datového listu kompresoru je uveden v příloze 3. 

13.2.2 Úprava stlačeného vzduchu 

 

Požadovaná třída kvality stlačeného vzduchu pro správnou funkci navrženého 

adsorbentu je 1.4.1 (1 - třída kvality pevných částic, 4 - třída kvality zbytkové vlhkosti, 1 - 

třída kvality zbytkového oleje) dle normy ISO 8573-1:2010. Norma ISO 8573 se skládá z 

devíti částí, přičemž 1. část stanovuje třídy čistoty a další části (2-9) stanovují metody měření 

jednotlivých druhů znečištění ve stlačeném vzduchu. Definice jednotlivých tříd kvalit, které 

jsou požadovány, uvádí následující tabulka 12. 

Tabulka 12: Definice požadovaných tříd kvality stlačeného vzduchu. 

Kritérium 
Třída 

kvality 
Popis 

Pevné 

částice 
1 

Max. počet částic v m3: 

Pro 0,1 µm < d ≤ 0,5 µm: ≤ 20 000 

Pro 0,5 µm < d ≤  1,0 µm: ≤ 400 

Pro 1,0 µm < d ≤  5,0 µm: ≤ 10 

Vlhkost 4 Max. tlakový rosný bod vodních par: + 3 °C 

Olej* 1 Max. koncentrace oleje: 0,01 mg/m3 

*Celkový obsah oleje (kapalné aerosoly a mlhy). 

Pro dosažení daných parametrů stlačeného vzduchu bude za výtlakem kompresoru zařazen 

cyklonový odlučovač, hrubý filtr, kondenzační sušička, vzdušník, jemný filtr, adsorpční filtr, 

odvaděč kondenzátu a separátor olej-voda. Zapojení komponent zobrazuje příloha 1. Funkci 

jednotlivých zařízení pro úpravu vzduchu udává tabulka 13. 

Tabulka 13: Funkce jednotlivých zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu. 

Zařízení 
Cyklonové 

separátory 

Filtry* Adsorpční 

filtry 

Kondenzační 

sušička 

Vodní kondenzát ✓    

Vodní pára    ✓ 

Vodní aerosol  ✓   

Tuhé částice, prach  ✓   

Mikroorganismy  ✓   

Olejová pára   ✓  

Olej a olejový aerosol  ✓   

Rez  ✓   

*Používají se tzv. koalescenční filtry, ve kterých splývají disperzní částice ve větší celky. 

Následuje popis a basic design jednotlivých prvků. 
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13.2.3 Cyklonový odlučovač F-112 

 

Vodní kondenzát se odloučí pomocí cyklonového odlučovače. Jelikož je provoz zařízení 

přetržitý, může voda po ochlazení vodní páry v potrubí zkondenzovat. V cyklonovém 

odlučovači se uvede vzduch do rotačního pohybu a v důsledku působení odstředivé síly se 

kondenzát shromažďuje na stěně, odkud stéká do spodní části odlučovače. Vzduch proudí 

přes hrubé filtrační síto do středu zařízení a následuje na výstup.  

Volím cyklonový odlučovač CKL-B. Jelikož jsou technická data pro výběr velikosti 

odlučovače k dispozici pro tlak 7 bar(g), je nutné průtoky pro výběr korigovat na tento tlak. 

Korekční faktor pro tlak 7,5 bar(g) byl stanoven lineární interpolací z tabelovaných hodnot 

korekčního faktoru f pro tlak 7 bar(g) a 8 bar(g): 

 
𝑓 =

1 + 1,13

2
= 1,065 . 

(13.3) 

Pro výkonnost kompresoru �̇�(𝐹𝐴𝐷) = 0,54 𝑚3/min = 32,4 𝑚3/hod při výstupním tlaku 

7,5 bar(g) bude korigovaný průtok při 7 bar(g): 

 𝑉�̇� =  �̇� ∙ 𝑓 = 32,4 ∙ 1,065 = 34,5 𝑚3/hod . 
(13.4) 

V dané modelové řadě volím nejmenší cyklon CKLB-20. 

Parametry: 

Výkonnost: 2 𝑚3/min = 120 𝑚3/hod při 7 bar(g). 

Pracovní tlak: do 16 bar(g). 

Pracovní teplota: do +65 °C. 

Připojení: G 3/8“. 

Tlaková ztráta: 5 kPa. 

Výtah z datového listu včetně rozměrů odlučovače a tabulky korekčních součinitelů je 

uveden v příloze 4.  

13.2.4 Předfiltr F-113 

 

Před vstupem do sušičky je třeba odstranit hrubé prachové částice předfiltrací na hrubém 

filtru. Filtr se navrhuje na základě výkonnosti (FAD), tlaku a požadované čistoty stlačeného 

vzduchu. Volím filtry od společnosti SPX Hankison řady NGF. Předfiltr F-113 bude opatřen 

filtrační vložkou se stupněm filtrace SF. Výkonnostní tabulka je stanovena pro 7 bar(g) čili 

je nutné provést korekci na daný tlak. Korekční faktor pro tlak 7,5 bar(g) se stanoví lineární 

interpolací z tabelovaných hodnot korekčního faktoru f pro tlak 7 bar(g) a 8 bar(g): 

 
𝑓 =

1 + 1,13

2
= 1,065 . 

(13.5) 

Pro průtok kompresoru V̇(FAD) = 0,54 m3/min = 32,4 m3/hod při výstupním tlaku 7,5 

bar(g) bude korigovaný průtok při 7 bar(g): 
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 𝑉�̇� =  �̇� ∙ 𝑓 = 32,4 ∙ 1,065 = 34,5  𝑚3/hod . 
(13.6) 

Pro výkonnost vypočtenou z rovnice výše volím velikost filtru F03-B-SF. 

Parametry: 

Výkonnost:  59 𝑚3/hod při pracovním tlaku 7 bar(g). Výkonnost je přepočítaná na 

podmínky na sání, tedy teplotu 20 °C a tlak 1 bar(a). 

Pracovní tlak: do 16 bar(g). 

Připojení: R 3/8“. 

Tlaková ztráta: 0,06 bar(a). 

Údaje o výkonnosti filtru Hankison F03-B-SF jsou v následující tabulce. 

Tabulka 14: Stupeň filtrace a účinnost filtru Hankison F03-B-SF. 

Kritérium Hodnota Třída jakosti Účinnost zadržování 

Pevné částice ≤3,0 μm 3 - 

Kapalina ≤3,0 μm - - 

Olej ≤5 mg/m³ 5 50 % 

 

Výtah z datového listu včetně rozměrů filtru a tabulky korekčních součinitelů je uveden v 

příloze 5. 

13.2.5 Kondenzační sušička T-114 

 

Požadovaný je obsah vody podle třídy 4 dle normy ISO 8573-1:2010, tj. maximální 

tlakový rosný bod +3 °C. Úpravu vzduchu na tlakový rosný bod +3 °C lze provést pomocí 

kondenzační sušičky. Pro náročnější požadavky by bylo nutné použít buď adsorpční nebo 

membránovou sušičku. Adsorpční sušička pracuje také na principu separace pomocí 

adsorpce, podobně jako kyslíkový generátor popsaný v kapitole 8.1. Výhodou kondenzační 

sušičky je, že vzduch vysušíme a ochladíme zároveň. Vzduch vedený do kyslíkového 

generátoru by neměl mít teplotu vyšší než 38 °C. Vyšší teploty snižují účinnost a mohou 

časem degradovat kvalitu adsorbentu. Kondenzační sušičku lze zakoupit integrovanou 

s kompresorem, popř. i se zásobníkem tlakového vzduchu. Kondenzační sušičku je zde však 

třeba chránit před vyzařovaným teplem kompresoru. 

Pro požadovaný maximální tlakový rosný bod vodních par 3 °C volím kondenzační sušičku 

MDX od společnosti MARK. Velikost kondenzační sušičky se vybírá na základě výkonnosti 

kompresoru, teploty okolí a média a pracovního tlaku. Technická data sušičky MARK MDX 

jsou v příloze 6.  

Data jsou platná za referenčních podmínek: 

Provozní tlak vzduchu: 7 bar(g); Provozní teplota média: 35 °C; Teplota okolí: 25 °C. Na 

jiné podmínky je třeba určit korekční součinitel. 

Uvažované podmínky v provozu: 

Provozní tlak vzduchu: 7,5 bar(g); Provozní teplota média: 35 °C; Teplota okolí: 25 °C. Pro 

tyto podmínky se z tabulky v příloze 6 určí korekční faktory: 

Korekční faktor na teplotu okolí: 𝑓𝐴 = 1 . 
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Korekční faktor na teplotu vzduchu: 𝑓𝐵 = 1 . 

Korekční faktor na pracovní tlak: 𝑓𝐶 =
1+1,03

2
= 1,015 . 

Celkový korekční faktor: 𝐾 =  𝑓𝐴 ∙ 𝑓𝐵 ∙ 𝑓𝐶 = 1 ∙ 1 ∙ 1,015 = 1,015  . 

Pro průtok kompresoru �̇�(𝐹𝐴𝐷) = 0,54 𝑚3/min = 32,4 𝑚3/hod (tlak 1 bar(a) a teplota 20 

°C) při 7,5 bar(g) bude průtok za teploty okolí 25 °C a tlaku 7,5 bar(g): 

 
𝑉25

̇ = 𝑉20
̇

𝑇25

𝑇20
= 32,4

(25 + 273,15)

(20 + 273,15)
= 33 𝑚3ℎ𝑜𝑑−1

= 0,55 𝑚3𝑚𝑖𝑛−1 , 
(13.7) 

kde indexy u průtoků a teplot značí teplotu nasávaného vzduchu. bude průtok za podmínek 

jiných než referenčních: 

 𝑉�̇� =  �̇� ∙ 𝐾 = 33 ∙ 1,015 = 33,5 𝑚3/hod . 
(13.8) 

Pro požadovanou výkonnost vypočtenou z rovnice výše volím typ MDX 600. Základní 

parametry kondenzační sušičky MARK MDX 600 udává tabulka 15. 

Tabulka 15: Parametry kondenzační sušičky MARK MDX 600. 

Typ MDX 600 

Průtok 36 m3/hod 

Max. tlak 16 bar(g) 

Příkon 164 W 

Připojení G ¾“ male 

Chladivo R134a 

Tlaková ztráta max. 25 kPa 

 

Design kondenzační sušičky ukazuje obrázek 37. 

 

Obrázek 37: Kondenzační sušička MARK MDX. Zdroj: MARK. 

Údaje o rozměrech a doplňující informace jsou uvedeny v příloze 6. 
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13.2.6 Vzdušník B-115 

 

Vzdušník má za úkol vyrovnat kolísání tlaku v rozvodné síti a zabránit přenosu pulzací 

plynu. Jelikož součin objemu v litrech a přetlaku v MPa je zpravidla vyšší než 10, tak 

vzdušník i zásobník kyslíku jsou tlakové nádoby a podléhají tedy předpisům o výrobě a 

zkoušení tlakových nádob dle ČSN 69 0010 až ČSN 69 0012. V pravidelných časových 

intervalech je třeba odpouštět nahromaděný kondenzát vzniklý ochlazováním vzduchu o 

stěny vzdušníku. Odpouštět nahromaděný kondenzát je třeba i z potrubí. Dimenzování 

objemu vzdušníku lze provést na základě vztahu převzatého z [44]. Tento vztah je odvozen 

z bilance vzdušníku: 

 
VV =

tPL ∙ C ∙ pATM

(pmax − pmin)
 , 

(13.9) 

kde 𝑉𝑉 je objem vzdušníku v 𝑚3, 𝑡𝑃𝐿 čas plnění v s, C průtok vzduchu v 𝑚3/𝑠, 𝑝𝑚𝑎𝑥,  𝑝𝑚𝑖𝑛 

jsou maximální a minimální tlaky ve vzdušníku v Pa a 𝑝𝐴𝑇𝑀 je atmosférický tlak v Pa. 

Je-li dáno: 𝑡𝑃𝐿 = 0,5 𝑚𝑖𝑛 , 𝐶 = 32,4 𝑚3/ℎ𝑜𝑑, 𝑝𝐴𝑇𝑀 = 101,325 𝑘𝑃𝑎 , 𝑝𝑚𝑎𝑥 = 10 𝑏𝑎𝑟(𝑎), 

𝑝𝑚𝑖𝑛 = 8,5 𝑏𝑎𝑟(𝑎), po dosazení do (13.9) vychází objem vzdušníku: 

 

VV =
0,5 ∙ 60 ∙

32,4
3600 ∙ 101,325 ∗ 1000

(10 − 8,5) ∙ 105
= 0,182 m 3 = 182 dm 3  . (13.10) 

Volím vzdušník od společnosti SICC, typ VVP200-11A o objemu 200 litrů. Jedná se o 

tlakovou stojatou vystrojenou nádobu. Základní parametry vzdušníku uvádí tabulka 16. 

Tabulka 16: Parametry vzdušníku B-115. 

Objem 200 l 

Pracovní tlak max. 11 bar(g) 

Rozměry 
Průměr: 430 mm 

Výška: 1600 mm 

Připojení 
Vstup: G ¾“ 

Výstup: G ¾“ 

Povrchová úprava Lakováno RAL 5015 

 

Součástí vystrojení je pojišťovací ventil, manometr a odkalovací ventil. Výkres vzdušníku 

je uveden v příloze 7. 

13.2.7 Filtr F-116 

 

Pro úpravu vzduchu na finální třídu jakosti částic a oleje 1 se použije jemný filtr. Volím 

filtr od společnosti SPX Hankison řady NGF. Filtr F-116 bude opatřen filtrační vložkou se 

stupněm filtrace UF. Výběr probíhá stejně jako u filtru F-113, tedy velikost bude stejná, jen 

se změní filtrační vložka. Filtr nese označení F03-B-UF. 

Parametry: 

Výkonnost: 59 𝑚3/hod při pracovním tlaku 7 bar(g). Výkonnost je přepočítaná na 

podmínky na sání, tedy teplotu 20 °C a tlak 1 bar(a). 

Pracovní tlak: do 16 bar(g). 
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Připojení: R 3/8“. 

Tlaková ztráta: 0,06 bar(a). 

Údaje o výkonnosti filtru Hankison F03-B-UF jsou v následující tabulce. 

Tabulka 17: Stupeň filtrace a účinnost filtru Hankison F03-B-UF. 

Kritérium Hodnota Třída jakosti 
Účinnost 

zadržování 

Pevné částice ≤0,01 μm 1 99,999 % 

Kapalina ≤0,01 μm - - 

Olej ≤0,0008 mg/m³ 1 99,99 % 

 

Výtah z datového listu včetně rozměrů filtru a tabulky korekčních součinitelů je uveden v 

příloze 5. 

13.2.8 Adsorpční filtr z aktivního uhlí F-117 

 

U pneumatických rozvodů je rozstřikování oleje do proudu vzduchu žádoucí kvůli 

správné funkci ventilových terminálů apod. V případě separačních procesů pomocí adsorpce 

je přítomnost oleje v proudu vzduchu nežádoucí kvůli degradaci adsorbentu. Proto pro 

separaci olejových par volím adsorpční filtr z aktivního uhlí. Podstatou tohoto filtru je 

separace fyzikální adsorpcí, která byla popsána v kapitole 4.3. Volím typ Domnick Hunter 

ACS od dodavatele Parker. Typ ACS používá tkaninovou filtrační vložku ze 100 % 

aktivního uhlí. Adsorpční filtr se vybírá pro podmínky při nejnižším tlaku, zde uvažováno 4 

bar(g). Návrhová tabulka průtoků pro adsorpční filtr Parker ACS, která je uvedená v příloze 

8, je stanovena pro přetlak 7 bar(g) a průtoky jsou přepočítány na referenční teplotu 20 °C a 

tlak 1 bar(a). Nejdříve bude přepočítána FAD výkonnost kompresoru 0,54 m3/min při 7,5 

bar(g) na výkonnost FAD při tlaku 7 bar(g). Korekční součinitel je dle návrhové tabulky 

v příloze 8 pro tlak 8 bar(g) roven 0,94. Pro tlak 7 bar(g) je korekční součinitel roven 1. Pro 

tlak 7,5 bar(g) lze uvažovat průměrnou hodnotu korekčního součinitele 0,97. Poté bude 

výkonnost FAD při tlaku 7 bar(g) rovna 
0,54

0,97
= 0,56 m3/min. 

Pro tlak 4 bar(g) se výkonnost FAD 0,56 m3/min při 7 bar(g) vynásobí korekčním tlakovým 

faktorem CFP, který je dle tabulky v příloze 8 pro tlak 4 bar(g) roven 1,32. Průtok je poté 

0,74 m3/min. Volím tedy model ACS 015C. 

Parametry: 

Výkonnost: 1,2 m3/min při 7 bar(g), přepočteno na 

referenční teplotu 20 °C a tlak 1 bar(a). 

Maximální zbytková koncentrace oleje: 0,003 mg/m3. 

Maximální tlaková ztráta na počátku: 200 mbar(a). 

Rozsah tlaků min/max: 1÷20 bar(g). 

Rozsah teplot: 2÷50 °C. 

Drain: Manuální. 

Připojení: G ½“. 

 

Obrázek 38: Filtr z aktivního uhlí 

ACS 015C. Zdroj: Parker. 
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Rozměrový výkres: 

 

Výška (H) 

mm 

Šířka (W) 

mm 

Hloubka (D) 

mm 

Hmotnost 

kg 

235 97 84 1,1 

 

 

 

 

 

Výtah z datového listu je uveden v příloze 8. 

 

13.2.9 Odvaděč kondenzátu 

 

Odloučený kondenzát je třeba odvádět ve všech sběrných místech (filtry, odlučovače, 

sušičky, vzdušníky). Filtry F-113 a F-116 (Hankison) mají integrovaný plováčkový odvaděč 

kondenzátu v těle filtru. Kondenzační sušička MARK MDX disponuje systémem 

automatického vypouštění kondenzátu. Odvaděčem kondenzátu zbývá dovybavit odlučovač 

kondenzátu F-112 a vzdušník B-115. Odvaděče kondenzátu dimenzujeme na základě max. 

výkonu kompresoru nebo filtru a klimatické oblasti. Pro FAD výkonnost kompresoru 0,54 

m3/min, odlučovače 2 m3/min a oblast střední Evropy volím odvaděč kondenzátu s 

elektronickým řízením výšky hladiny BEKOMAT 20. Parametry odvaděče kondenzátu 

uvádí tabulka 18. 

Tabulka 18: Parametry odvaděče kondenzátu BEKOMAT 20. 

Maximální výkon 

Kompresoru: 4 m3/min FAD 

Sušičky: 8 m3/min FAD 

Filtru: 40 m3/min FAD 

Pracovní tlak min/max 0,8÷16 bar(g) 

Připojení 
Přívod: G ½“  

Odvod: G ¼“  

 

Výtah z datového listu je uveden v příloze 9. 

13.2.10  Separátor oleje z kondenzátu F-118 

 

Pro šroubový kompresor o výkonnosti FAD 0,54 m3/min při 7,5 bar(g), olej VDL a 

oblast střední Evropy volím separátor oleje z kondenzátu ÖWAMAT 10 od firmy BEKO. 

Charakteristiky separátoru oleje z kondenzátu uvádí tabulka 19. 

Tabulka 19: Charakteristiky separátoru oleje z kondenzátu ÖWAMAT 10. 

Max. výkon kompresoru 2,4 m3/min FAD 

Objem nádrže 10 litrů 

Max tlak na přítoku 16 bar(g) 
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Připojení 
Přívod kondenzátu: 2 x G ½“  

Odvod vody: G ½“ 

Rozměry 

 
 

Na povrchu usazený olej se odvádí přes přepad do sběrné nádržky. Předčištěná voda je dále 

filtrována. Odloučený kondenzát může přímo odtékat do kanalizace. Zachycený olej se 

předává specializované firmě na likvidaci. 

Výtah z datového listu je uveden v příloze 10. 

13.2.11  Jednotka PSA 

 

Před vstupem do adsorbérů je instalován redukční ventil pro nastavení konstantního 

výstupního tlaku (tzv. sekundárního tlaku). Hodnota výstupního tlaku je udržována 

membránou. Volím typ EWO DR 1/2" s integrovaným manometrem s maximálním 

vstupním tlakem 16 bar(g) s rozsahem výstupního tlaku 0,5 až 10 bar(g). Před vstupem bude 

umístěn také škrtící ventil pro regulaci průtoku. 

Návrh délky adsorpčního lože 

Pro separaci kyslíku ze vzduchu volím zeolit Linde 5A. Vlastnosti tohoto zeolitu při 

teplotě 25 °C sumarizuje tabulka 20. 

Tabulka 20: Vlastnosti adsorbentu Linde 5A při teplotě 25 °C. 

veličina hodnota jednotka zdroj 

vlastnosti platné pro teplotu T 
25 [°C]  

298,15 [K]  

průměr částice 𝑑𝑃 1 [mm] [39] 

porozita vrstvy ε 0,4 [-] [39] 

konstanta Langmuir. adsorpční izotermy pro 𝑂2 𝑏𝐴 8,94.10-4 [m3/mol] [39] 

konstanta Langmuir. adsorpční izotermy pro 𝑁2 𝑏𝐵 2,81.10-3 [m3/mol] [39] 

saturační konstanta 𝑞𝑆 5,26.103 [mol/ m3] [39] 

hustota částice 𝜌𝑠 1160 [kg/m3] [45] 
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střední rozměr póru 𝑑𝑝ó𝑟 
5 [A°]  

5 ∙ 10−10 [m]  

měrný povrch 𝑎𝑚 571 [m2/g] [45] 

 

Obrázek 39 vykresluje adsorpční izotermy v rozsahu tlaků od 0 do 10 bar(a).  

 

Obrázek 39: Adsorpční izotermy pro kyslík a dusík na zeolitu 5A při 25 °C. 

Jako dolní tlak, při kterém bude docházet k desorpci, volím: 

pD = 1 bar(a) . 

Jako horní tlak, při kterém bude docházet k adsorpci, volím: 

pH = 7 bar(g) . 

Ukázkový výpočet bude proveden pro dolní tlak pD = 1 bar(a) = 100 kPa(a). Označíme-

li kyslík jako složku A a dusík jako složku B, pak bude uvažované složení na vstupu: 

𝑦𝐴 = 0,21 , 𝑦𝐵 = 0,79 , 

kde 𝑦𝐴 a 𝑦𝐵 jsou molové zlomky kyslíku a dusíku. Parciální tlak kyslíku se spočítá dle: 

 𝑝𝐴 = 𝑝 ∙ 𝑦𝐴 = 100 ∙ 0,21 = 21 𝑘𝑃𝑎 . 
(13.11) 

Parciální tlak dusíku je roven: 

 𝑝𝐵 = 𝑝 ∙ 𝑦𝐵 = 100 ∙ 0,79 = 79 𝑘𝑃𝑎 . 
(13.12) 

Molární koncentrace kyslíku v plynné fázi v mol/m3 při celkovém tlaku 1 bar(a) se určí 

podle stavové rovnice ideálního plynu následovně: 
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 𝑐𝐴 =
𝑝𝐴

𝑅𝑇
 , 

(13.13) 

kde 𝑅 = 8,314 𝐽𝑚𝑜𝑙−1𝐾−1 je univerzální plynová konstanta, T(K) absolutní teplota a 

𝑝𝐴(Pa) je parciální tlak kyslíku. 

Dosadíme-li do rovnice (13.13), vyjde: 

 
𝑐𝐴 =

𝑝𝐴

𝑅𝑇
=

21000

8,314 ∙ 298,15
= 8,47 𝑚𝑜𝑙/𝑚3 . 

(13.14) 

Molární koncentrace dusíku v plynné fázi pro celkový tlak 1 bar(a) se vypočte obdobně: 

 
𝑐𝐵 =

𝑝𝐵

𝑅𝑇
=

79000

8,314 ∙ 298,15
= 31,87 𝑚𝑜𝑙/𝑚3 . 

(13.15) 

Molární koncentrace složky A v adsorbované fázi 𝑐𝑆,𝐴 se určí dle Langmuirova vztahu (6.2): 

 
𝑐𝑆,𝐴 = 𝑞𝑆

𝑏𝐴 ∙ 𝑐𝐴

1 + 𝑏𝐴 ∙ 𝑐𝐴
= 5,26 ∙ 103

8,94 ∙ 10−4 ∙ 8,47

1 + 8,94 ∙ 10−4 ∙ 8,47
= 39,52 𝑚𝑜𝑙/𝑚𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡

3 . 
(13.16) 

Pro dusík platí obdobný výpočet: 

 
𝑐𝑆,𝐵 = 𝑞𝑆

𝑏𝐵 ∙ 𝑐𝐵

1 + 𝑏𝐵 ∙ 𝑐𝐵
= 5,26 ∙ 103

2,81 ∙ 10−3 ∙ 31,87

1 + 2,81 ∙ 10−3 ∙ 31,87
= 432,86 𝑚𝑜𝑙/𝑚𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡

3 .  
(13.17) 

V literatuře se spíše používá veličina adsorbované množství složky i vztažené na kg 

adsorbentu 𝑞𝑖. Pro porovnání výsledků výše je nutné provést přepočet dle rovnice (9.3):  

 
𝑞𝐴 =

𝑀𝐴

𝜌𝑠
 𝑐𝑆,𝐴 . 

(13.18) 

Dosadíme-li molární hmotnost kyslíku 𝑀𝐴 = 32 𝑘𝑔/𝑘𝑚𝑜𝑙 a 𝜌𝑠 = 1160 𝑘𝑔/𝑚3, vyjde: 

 
𝑞𝐴 =

𝑀𝐴

𝜌𝑠
 𝑐𝑆,𝐴 =

32

1160
 
39,52

1000
= 0,001 𝑘𝑔𝐴/𝑘𝑔𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡 . (13.19) 

Pro dusík o molové hmotnosti 𝑀𝐵 = 28 𝑘𝑔/𝑘𝑚𝑜𝑙 platí: 

 
𝑞𝐵 =

𝑀𝐵

𝜌𝑠
 𝑐𝑆,𝐵 =

28

1160
 
432,86

1000
= 0,01 𝑘𝑔𝐵/𝑘𝑔𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡 .  (13.20) 

Rovnovážný separační faktor adsorpce při tlaku 1 bar(a) určíme dle rovnice (4.4): 

 

𝛼𝐵𝐴 =

𝑐𝑆,𝐵

𝑐𝐵
𝑐𝑆,𝐴

𝑐𝐴

=

432,86
31,87
39,52
8,47

= 2,91 . (13.21) 

Pro horní tlak pH = 7 bar(g) = 8 bar(a) vychází: 

𝑐𝐴 = 67,8 𝑚𝑜𝑙/𝑚3 , 

𝑐𝐵 = 255 𝑚𝑜𝑙/𝑚3 , 
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𝑐𝑆,𝐴 = 300,3 𝑚𝑜𝑙/𝑚3 , 

𝑐𝑆,𝐵 = 2197,2 𝑚𝑜𝑙/𝑚3 , 

𝑞𝐴 = 0,008 𝑘𝑔𝐴/𝑘𝑔𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡  , 

𝑞𝐵 = 0,05 𝑘𝑔𝐵/𝑘𝑔𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡  . 

Derivace funkcí 
𝑑𝑐𝑆,𝐴

𝑑𝑐𝐴
, 

𝑑𝑐𝑆,𝐵

𝑑𝑐𝐵
 linearizuji na intervalu od 1 do 8 bar(a): 

 𝑑𝑐𝑆,𝐴

𝑑𝑐𝐴
~

𝛥𝑐𝑆,𝐴

𝛥𝑐𝐴
=

𝑐𝑆,𝐴|
8 𝑏𝑎𝑟

− 𝑐𝑆,𝐴|
1 𝑏𝑎𝑟

𝑐𝐴|8 𝑏𝑎𝑟 − 𝑐𝐴|1 𝑏𝑎𝑟
=

300,3 − 39,52

67,8 − 8,47
= 4,4 , (13.22) 

 𝑑𝑐𝑆,𝐵

𝑑𝑐𝐵
~

𝛥𝑐𝑆,𝐵

𝛥𝑐𝐵
=

𝑐𝑆,𝐵|
8 𝑏𝑎𝑟

− 𝑐𝑆,𝐵|
1 𝑏𝑎𝑟

𝑐𝐵|8 𝑏𝑎𝑟 − 𝑐𝐵|1 𝑏𝑎𝑟
=

2197,2 − 432,86

255 − 31,87
= 7,9 . (13.23) 

Bezrozměrný poměr porozit m se určí podle rovnice (9.6): 

 
𝑚 =

𝜀

1 − 𝜀
=

0,4

1 − 0,4
= 0,66 . 

(13.24) 

Maximální doporučená mezivrstvová rychlost proudění v adsorbéru se dá odhadnout dle 

vztahu (11.2). Pro její určení je třeba hustota a viskozita vzduchu při teplotě 25 °C: 

μ = 1,84 ∙ 10−5 𝑃𝑎 ∙ 𝑠 ,  

𝜌 = 1,1845 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3 . 

Po dosazení fyzikálních vlastností zeolitu obdržíme doporučenou maximální mezivrstvovou 

rychlost v adsorbéru: 

 
𝑢𝑚𝑎𝑥 = 6 ∙ 10−4 ∙ 𝑔

𝑑𝑃
2

𝜇
(𝜌𝑠 − 𝜌)

= 6 ∙ 10−4 ∙ 9,81
0,0012

1,84 ∙ 10−5
(1160 − 1,1845)

= 0,37 𝑚/𝑠 . 

(13.25) 

Pro objemový průtok vzduchu na vstupu do kolony: 

�̇�(𝐹𝐴𝐷) = 18 𝑚3/ℎ𝑜𝑑 = 5 ∙ 10−3 𝑚3/𝑠 

a zvolený vnitřní průměr adsorbéru: 

𝐷 = 0,23 𝑚 , 

vychází mezivrstvová rychlost plynu: 

 
𝑢 =  

�̇�

𝐴 ∙ 𝜀
=

�̇�

𝜋𝐷2

4 ∙ 𝜀
=

4 ∙ 5 ∙ 10−3

𝜋 ∙ 0,232 ∙ 0,4
= 0,3 𝑚/𝑠 . 

(13.26) 

Ruthven a Farooq [39] při separaci kyslíku ze vzduchu na zeolitu Linde 5A volí střední dobu 

průrazu od 20 do 50 s. Střední doba průrazu pro tento výpočet je zvolena jako: 

𝑡𝑃 = 25 𝑠 . 

Délka adsorpčního lože pro žádaný čas průniku se vypočte dle vztahu (9.18): 
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𝑧 =

𝑢𝑡𝑃

1 +
1
𝑚 [(1 − 𝑦𝐴)

𝑑𝑐𝑆,𝐴

𝑑𝑐𝐴
+ 𝑦𝐴

𝑑𝑐𝑆,𝐵

𝑑𝑐𝐵
]

=  
0,3 ∙ 25

1 +
1

0,66
[(1 − 0,21) ∙ 4,4 + 0,21 ∙ 7,9]

= 0,86 𝑚 . 

(13.27) 

Délku adsorpčního lože volím jako 900 mm. 

Zvolená geometrie splňuje parametry pro pístový tok, resp. podmínky pro doporučenou 

konstrukci náplňových kolon. Tyto podmínky jsou uvedeny v kapitole 11. 

1) 
𝐷

𝑑𝑃
=

230

1
= 230 > 10. 

2) 
𝑧

𝐷
=

900

230
= 3,91 > 3. 

3) 
𝑧

𝑑𝑃
=

900

1
= 900 ≥ 50. 

Tlaková ztráta lože adsorbentu 

Pro vstupní průtok vzduchu V̇(FAD) = 18 m3/min = 5 ∙ 10−3 m3/s a průměr kolony  𝐷 =
0,23 𝑚 se mimovrstvová rychlost proudění určí jako: 

 
𝑢0 =

�̇�

𝐴
=  

�̇�

𝜋𝐷2

4

=
4 ∙ 5 ∙ 10−3

𝜋 ∙ 0,232
= 0,12 𝑚/𝑠 . 

(13.28) 

Tlaková ztráta porézního lože adsorbentu lze určit dosazením rychlosti, fyzikálních 

vlastností vzduchu při 25 °C a vlastností použitého adsorbentu do rovnice (10.8): 

 
𝛥𝑝 =

150𝜇𝑧

𝑑𝑃
2  

(1 − 𝜀)2

𝜀3
𝑢0 +

1,75𝑧𝜌

𝑑𝑃

(1 − 𝜀)

𝜀3
𝑢0

2

=
150 ∙ 1,84 ∙ 10−5 ∙ 0,9

0,0012
 
(1 − 0,4)2

0,43
0,12

+
1,75 ∙ 0,9 ∙ 1,1845

0,001

(1 − 0,4)

0,43
0,122 = 1893,5 𝑃𝑎 . 

(13.29) 

V následujícím grafu budou zobrazeny hodnoty tlakové ztráty 𝛥𝑝 vrstvy pro širší rozsah 

mimovrstvových rychlostí na vstupu do aparátu. Zároveň budou porovnány výsledky dle 

Ergunovy rovnice (viz. výpočet výše), Brauerovy rovnice (10.11) a rovnice dle Tallmadge 

(10.12). 
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Obrázek 40: Porovnání závislostí tlakové ztráty na vstupní rychlosti pro různé korelace. 

V oblasti rychlostí do 6 m/s se výsledky z Ergunovy rovnice a Brauerova vztahu téměř 

shodují. Vztah dle Tallmadge přináší více konzervativní výsledky a je vhodnější pro rozsahy 

Re čísla od 104. 

Dimenzování rozvodného potrubí 

Doporučená rychlost proudění vzduchu na výtlaku šroubového kompresoru se volí 

v rozmezí 17÷35 m/s. Já volím rychlost �̅� = 30 𝑚/𝑠, pro kterou platí vztah: 

 
�̅� =

�̇�

𝑆
=

4 ∙ �̇�

𝜋 ∙ 𝑑𝑚𝑖𝑛
2  , (13.30) 

kde S je průřez potrubí a 𝑑𝑚𝑖𝑛 minimální průměr potrubí pro danou rychlost. Z rovnice 

(13.30) se průměr potrubí 𝑑𝑚𝑖𝑛 vyjádří následovně: 

 

𝑑𝑚𝑖𝑛 = √
4 ∙ �̇�

𝜋 ∙ �̅�
= √

4 ∙ 5 ∙ 10−3

𝜋 ∙ 30
= 0,0146 𝑚 = 14,6 𝑚𝑚 . (13.31) 

Potrubí bude vedeno v dimenzi DN15, které odpovídá připojovacímu portu G ½“ na výtlaku 

kompresoru. U některých zařízení bude nutná redukce. Za jednotkou PSA je dimenze potrubí 

volená také G ½“. 

 

13.2.12  Analyzátor kyslíku 

 

Na výtlaku PSA je část proudu kyslíku vedena do kontinuálního kyslíkového 

analyzátoru s měřícím rozsahem koncentrace O2 0÷100 % obj. Navržen je model FC-10-1 
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od dodavatele Sable Systems. Model FC-10-1 pracuje na technologii palivového článku. 

Tento typ je přenosný, má rozlišení 0,0001 % a tlakovou a teplotní kompenzaci. Odezva je 

5 až 10 vteřin.  

Na výtlaku PSA je dále navržena vyrovnávací nádrž na kyslík B-119, dimenzována 

stejně jako vzdušník B-115. Za nádobou B-119 je doporučena instalace jemného filtru F-

120 (uvažován stejný jako F-116). 

 

13.3 Odhad nákladů na stavbu jednotky 
 

Odhad nákladů na komponenty pro stavbu jednotky PSA včetně příslušenství shrnuje 

následující tabulka 21. 

Tabulka 21: Odhad nákladů na stavbu jednotky PSA včetně příslušenství. 

Jednotka PSA - odhad nákladů   

Pol. Tag Komponenta  Cena    KS 

 Cena 

celkem    

Hlavní prvky                 

1   Adsorpční jednotka    1      170 564     Kč 

  K-110 A/B  Adsorbér        35 000     Kč 2       70 000     Kč 

    Základová deska          7 500     Kč 1         7 500     Kč 

    Adsorbent - zeolit 5A        40 000     Kč 1       40 000     Kč 

    

Regulátor tlaku DR 1/2", 16 

bar          2 025     Kč 1         2 025     Kč 

    Solenoidní ventil          1 713     Kč 8       13 704     Kč 

    Pojistný ventil             801     Kč 2         1 602     Kč 

    Manometr 0-10 bar             303     Kč 4         1 212     Kč 

    Zpětný ventil             193     Kč 3            579     Kč 

    Průtokoměr          2 695     Kč 4       10 780     Kč 

    Tlumič hluku             600     Kč 1            600     Kč 

    Kulový kohout             143     Kč 1            143     Kč 

    Potrubí a fitinky          5 000     Kč 1         5 000     Kč 

    Elektro, rozváděč, PLC        16 000     Kč 1       16 000     Kč 

   Jehlový ventil             771 Kč 2         1 542 Kč 

2 V-111 Kompresor        78 790     Kč 1       78 790     Kč 

  

Dodavatel: Renner 

             

  

Specifikace: RSD-PRO 3.0; Max. 15 bar; 

0,54 m3/min FAD při 7,5 bar. 

  

        

3 F-112 
Cyklonový odlučovač CKLB-

20          3 638     Kč 1         3 638     Kč 

4 F-113 Filtr Hankison F03-B-SF          3 666     Kč 1         3 666     Kč 

5 T-114 Kondenzační sušička        22 085     Kč 1       22 085     Kč 

  Dodavatel: MARK             

  

Specifikace: MDX 600; Průtok 36 m3/hod; 

Příkon 164 W. 

  

        

6 B-115 Vzdušník        17 675     Kč 1       17 675     Kč 

  Dodavatel: SICC             
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Specifikace: Typ VVP200-11A; Objem 200 

litrů 

  

        

7 F-116 Filtr Hankison F03-B-UF          3 666     Kč 1         3 666     Kč 

8 F-117 Filtr z aktivního uhlí          5 260     Kč 1         5 260     Kč 

  Dodavatel: Parker Domnick Hunter           

  
Specifikace: ACS015CGMX   

        

9   Odvaděč kondenzátu          5 314     Kč 2       10 628     Kč 

  Dodavatel: BEKO             

  

Specifikace: Bekomat 20; Max. výkon 

kompresoru: 4 m3/min FAD; 

Max. tlak: 16 bar 

  

        

10 F-118 Separátor olej-voda          6 931     Kč 1         6 931     Kč 

  Dodavatel: BEKO             

  Specifikace: ÖWAMAT 10           

11 B-119 Nádrž pro kyslík        17 675     Kč 1       17 675     Kč 

  Dodavatel: SICC             

  

Specifikace: Typ VVP200-11A; Objem 200 

litrů 

  

        

12 F-120 Filtr Hankison F03-B-UF          3 666     Kč 1         3 666     Kč 

13   Analyzátor kyslíku 155 805 Kč 1      155 805     Kč 

Rozvod stlačeného vzduchu/kyslíku potrubím s press fitinkami         

14   Rozvodné potrubí          4 000     Kč 1         4 000     Kč 

15   Kulový kohout             143     Kč 2            286     Kč 

16   Jehlový ventil             771     Kč 1            771     Kč 

17   Manometr             303     Kč 1            303     Kč 

18   Zpětný ventil             193     Kč 1            193     Kč 

19   Regulátor tlaku          2 025     Kč 1         2 025     Kč 

           

Celkový odhad ceny   

Jednotka PSA            169 145     Kč 

Výroba, úprava vzduchu, rozvod, nádoby         181 258     Kč 

Analyzátor            155 805     Kč 

Celkem bez DPH                  506 208     Kč 

 

Komerčně dodávané PSA včetně jednotky na úpravu vzduchu pro stejné parametry, které 

jsou popsány v kapitole 13.1, lze zakoupit v rozsahu od 345 000,- do 413 000,- Kč bez DPH. 

 

13.4 Odhad ceny vyrobeného kyslíku v závislosti na jeho čistotě 
 

S rostoucí čistotou kyslíku roste průtok vzduchu na vstupu do jednotky PSA a klesá 

průtok kyslíku na výstupu. Závislost požadovaného průtoku vzduchu pro produkci O2 o dané 

čistotě byla získána od společnosti INMATEC. Data sumarizuje následující tabulka 22. 

 



80 

 

Tabulka 22: Průtok vzduchu potřebný pro produkci kyslíku o dané čistotě. Převzato od společnosti 

INMATEC. 

čistota kyslíku 𝑐𝑂2
 % 90 92 93 94 95 

průtok kyslíku �̇�𝑁,𝑂2
 Nm3/hod 1,2 1,1 1,1 1 1 

průtok vzduchu za 

normálního stavu 
�̇�𝑁,𝑎𝑖𝑟 Nm3/hod 14 15,27 15,27 16,8 16,8 

průtok vzduchu 

FAD* 
�̇�𝑎𝑖𝑟 m3/hod 15,2 16,6 16,6 18,3 18,3 

*FAD – free air delivery, průtok přepočtený na teplotu 20 °C a tlak 1 bar(a). 

Přepočet průtoku vzduchu z normálního stavu na průtok při referenční teplotě 20 °C se 

provede dle rovnice (13.1). Rovnice (13.2) uvádí přepočet z �̇�𝑁,𝑎𝑖𝑟 = 16,8 𝑁𝑚3/ℎ𝑜𝑑 na 

V̇air(FAD) = 18 m3/hod . Pro průtok vzduchu za normálního stavu 14 Nm3/hod se průtok 

vzduchu při referenční teplotě 20 °C a tlaku 1 bar(a) určí jako: 

 
V̇air(FAD) = V̇N,air

pN

p

T

TN
= 14

101,325

100

(20 + 273,15)

273,15
= 15,2 m3hod−1 . 

(13.32) 

Pro odhad provozních nákladů je třeba nejdříve určit příkon kompresoru a kondenzační 

sušičky. 

Kompresor 

Izoentropický příkon se vypočte dle rovnice: 

 
Pie = p1 ∙ �̇�𝑎𝑖𝑟 ∙

κ

κ − 1
∙ [1 − (

𝑝2

𝑝1
)

κ−1
κ

]

= p1 ∙ �̇�𝑎𝑖𝑟 ∙
κ

κ − 1
∙ [1 − 𝜎

κ−1
κ ] , 

(13.33) 

kde p1 je tlak na vstupu do kompresoru, 𝑝2 je tlak na výstupu z kompresoru a jejich podíl 𝜎 

se nazývá kompresní poměr. Pro vzduch se uvažuje konstanta κ = 1,4. Pro průtok vzduchu 

�̇�𝑎𝑖𝑟(𝐹𝐴𝐷) = 15,2 𝑚3/ℎ𝑜𝑑 a tlaky p1 = 1 𝑏𝑎𝑟(𝑎), p2 = 8,5 𝑏𝑎𝑟(𝑎) určíme izoentropický 

příkon z rovnice (13.33): 

 
Pie = p1 ∙ �̇�𝑎𝑖𝑟 ∙

κ

κ − 1
∙ [𝜎

κ−1
κ − 1]

= 1 ∙ 100 ∙
15,2

3600
∙

1,4

1,4 − 1
∙ [8,5

1,4−1
1,4 − 1]

= 1,25 𝑘𝑊 . 

(13.34) 

Efektivní příkon PE, tedy příkon přiváděný na hřídel kompresoru, bude větší o mechanické 

ztráty stroje (tření v ložiskách, ucpávkách) a ztráty termodynamické (netěsnost pracovního 

prostoru, sdílení tepla, tlakové ztráty při pracovním oběhu). Efektivní příkon se určí dle 

rovnice: 

 
PE =

Pie

𝜂𝑐
 , 

(13.35) 
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kde 𝜂𝑐 je celková izoentropická účinnost. Účinnost šroubového kompresoru volím dle [46] 

jako: 

𝜂𝑐 = 0,8 . 

Efektivní příkon poté vyjde: 

 
PE =

Pie

𝜂𝑐
=

1,25

0,8
= 1,56 𝑘𝑊 . 

(13.36) 

Uvažuji motor s třídou účinnosti IE3, tedy pro motor o výkonu 1,5 kW vychází dle katalogu 

Hoyer Motors [47] účinnost motoru 𝜂𝑀 = 0,85 . Příkon motoru poté bude: 

 
P𝑀 =

P𝐸

𝜂𝑀
=

1,56

0,85
= 1,84 𝑘𝑊 . 

(13.37) 

Hřídel motoru pohání i ventilátor pro chlazení oleje ve výměníku vzduch/olej. Příkon motoru 

uvažuji o 5 % větší, než je vypočtený podle rovnice (13.37), pro zohlednění příkonu 

ventilátoru. Příkon motoru s uvažovanou rezervou 5 % vyjde: 

 P𝑀 = 1,05 ∙ 1,84 = 1,93 𝑘𝑊 . 
(13.38) 

Výsledky výpočtu pro další hodnoty průtoku vzduchu zobrazuje následující tabulka 23. 

Tabulka 23: Příkony kompresoru pro různé průtoky vzduchu, 

průtok vzduchu* �̇�𝑎𝑖𝑟 m3/hod 15,2 16,6 16,6 18,3 18,3 

izoentropický 

příkon 
Pie kW 1,25 1,36 1,36 1,5 1,5 

efektivní příkon PE kW 1,56 1,7 1,7 1,87 1,87 

příkon motoru P𝑀 kW 1,93 2,1 2,1 2,31 2,31 

*Průtok vzduchu při referenční teplotě 20 °C a tlaku 1 bar(a). 

 

Kondenzační sušička 

V kondenzační sušičce se stlačený vzduch ochlazuje na teplotu nižší, než je teplota 

tlakového rosného bodu. Termínem tlakový rosný bod se označuje teplota, při které pára ve 

stlačeném vzduchu začne za daného tlaku kondenzovat. Zde je požadavek na maximální 

tlakový rosný bod +3 °C, čehož lze dosáhnout zvolenou kondenzační sušičkou MARK 

MDX. Tato sušička funguje na principu kompresorového chlazení. Základní parametry 

zvoleného typu sušičky MDX 600 uvádí tabulka 24. 

Tabulka 24: Základní parametry kondenzační sušičky MARK MDX 600. 

Typ MDX 600 

Průtok 36 m3/hod 

Max. tlak 16 bar(g) 

Příkon 164 W 

Chladivo R134a 

 

Schéma kondenzační sušičky MARK MDX ukazuje obrázek 41. 
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Pozn.: 1 – chladivový kompresor, 2 – kondenzátor, 3 – motorem poháněný ventilátor, 4 – výparník, 5 – 

separátor kondenzátu s filtrem, 6 – tepelný výměník vzduch/vzduch, 7 – sběrač chladiva, 8 – čidlo max. tlaku, 

9 – servisní ventil, 10 – čidlo min. tlaku, 11 – tlakový spínač, řízení větráku, 12 – obchozí ventil horkého plynu, 

13 – filtr/dehydrátor, 14 – kapilární trubice, 15 – servisní ventil, 16 – teploměr rosného bodu, 17 – filtr hrubých 

nečistot, 18 – automatické odpouštění kondenzátu, 19 – ovládací panel. 

Obrázek 41: Schéma zapojení kondenzační sušičky. Zdroj MARK. 

Nejdříve se určí teplo, které je třeba odejmout proudu vzduchu pro jeho ochlazení na 3 °C a 

poté teplo kondenzační. Vzduch se ochlazuje ve výparníku (4), kde cirkulující chladivo 

odebere teplo vlhkému teplému vzduchu. Chladivem je v tomto případě typ R134a. Teplo, 

které je nutné vzduchu odebírat pro ochlazení na teplotu 3 °C, se vyjádří podle 

kalorimetrické rovnice: 

 �̇�𝑎𝑖𝑟 = �̇�𝑎𝑖𝑟 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇2 − 𝑇3) , 
(13.39) 

kde �̇�𝑎𝑖𝑟 je hmotnostní průtok vzduchu, 𝑐𝑝 měrná tepelná kapacita vzduchu, 𝑇2 teplota 

vzduchu na vstupu do sušičky a 𝑇3 je teplota vzduchu na výstupu ze sušičky. Výrobce Renner 

udává, že teplota vzduchu na výstupu z kompresoru je maximálně o 10 °C teplejší, než je 

teplota nasávaného vzduchu (kompresor má dochlazovač). Teplota nasávaného vzduchu je 

20 °C, teplota vzduchu na výstupu z kompresoru je tedy 𝑇2 = 30 °𝐶. Teplota vzduchu na 

výstupu ze sušičky je 𝑇3 = 3 °𝐶. Měrné tepelné kapacity pro uvedené teploty jsou 994,75 

J ∙ kg−1 ∙ K−1 pro 30 °C a 989,51 J ∙ kg−1 ∙ K−1 pro 3 °C. Průměr z těchto dvou hodnot 

použiji v rovnici (13.39): 

𝑐𝑝 =
994,75 + 989,51

2
= 992,13 J ∙ kg−1 ∙ K−1 . 

Hustota vzduchu při 30 °C je 1,16 kg ∙ m−3 a při 3 °C je 1,28 kg ∙ m−3. Průměrná hustota 

vzduchu je: 
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ρ =
1,16 + 1,28

2
= 1,22 kg ∙ m−3 při 1 bar(a). 

Hmotnostní průtok se určí pro hodnotu objemového průtoku V̇air(FAD) = 15 m3/hod 

následovně:  

 
ṁair = V̇air ∙ ρ =

15,2

3600
 ∙ 1,22 = 0,0052 kg/s . 

(13.40) 

Pro ostatní objemové průtoky, které uvádí tabulka 22, se hmotnostní průtok vypočte 

obdobně. Tepelný výkon odváděný ze vzduchu, pro ochlazení ze 30 °C na 3°C, bude: 

 �̇�𝑎𝑖𝑟 = �̇�𝑎𝑖𝑟 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇2 − 𝑇3) = 0,0052 ∙ 992,13 ∙ (30 − 3)

= 138,6 𝑊 . (13.41) 

Tepelný výkon, odváděný ze vzduchu pro další objemové průtoky vzduchu, udává tabulka 

25. 

Tabulka 25: Odvedené teplo, pro ochlazení vzduchu na teplotu kondenzace, pro různé objemové 

průtoky vzduchu. 

objemový průtok 

vzduchu* 
�̇�𝑎𝑖𝑟 m3/hod 15,2 16,6 16,6 18,3 18,3 

hmotnostní 

průtok vzduchu 
�̇�𝑎𝑖𝑟 kg/s 0,0052 0,0056 0,0056 0,0062 0,0062 

odvedené teplo �̇�𝑎𝑖𝑟 W 139 151 151 166 166 

*Průtok vzduchu při referenční teplotě 20 °C a tlaku 1 bar(a). 

Pro určení kondenzačního tepla se nejdříve vypočítá množství zkondenzované vodní páry 

v kondenzační sušičce. Pro jednoduchost uvažuji, že se nasává vzduch o relativní vlhkosti 

50 % a vodní kondenzát se odloučí až v kondenzační sušičce. Dalším zjednodušujícím 

předpokladem je, že kondenzace vodní páry proběhne při teplotě 3 °C. Schéma kondenzační 

sušičky s vyznačením jednotlivých proudů ukazuje obrázek 42. 

 

Obrázek 42: Schéma proudů v kondenzační sušičce. 

Celkový molární tok vzduchu se skládá z molárního toku suchého vzduchu a vodní páry. 

Celkový molární tok vzduchu na sání kompresoru ṅC,IN se vypočte (uvažujeme-li vzduch 

jako ideální plyn) z následujícího vztahu: 

ṅC,IN = ṅSV + ṅH2O,IN ṅC,OUT = ṅSV + ṅH2O,OUT 

ṅKOND 
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ṅC,IN =

p ∙ V̇air

R ∙ T
 . (13.42) 

Dosadíme-li do vztahu (13.58) celkový tlak na sání kompresoru  p = 100 kPa, průtok 

vzduchu na sání V̇air (FAD) = 15,2 m3/hod = 4,2 ∙ 10−3m3/s, univerzální plynovou 

konstantu R = 8,314 𝑘𝐽𝑘𝑚𝑜𝑙−1𝐾−1 a teplotu 20 °C obdržíme celkový molární tok vzduchu 

na sání kompresoru: 

 
ṅC,IN =

p ∙ V̇air

R ∙ T
=

100 ∙ 4,2 ∙ 10−3

8,314 ∙ (20 + 273,15)
= 1,74 ∙ 10−4kmol/s . (13.43) 

Pro teplotu na sání kompresoru 20 °C uvažuji relativní vlhkost φ = 50 % a tlak sytých par 

vody na vstupu pH2O,IN´ = 2,34 kPa. Parciální tlak vodních par na sání kompresoru se určí 

jako: 

  pH2O,IN = φ ∙  pH2O,IN´ = 0,5 ∙ 2,34 = 1,17 kPa . 
(13.44) 

Koncentrace vodní páry na sání kompresoru se vypočítá jako: 

 
𝑐H2O,IN =

 pH2O,IN

𝑝
=

1,17

100
= 0,0117 . 

(13.45) 

Molární tok vodní páry na sání kompresoru se určí jako: 

 ṅH2O,IN = 𝑐H2O,IN ∙ ṅC,IN = 0,0117 ∙ 1,74 ∙ 10−4

= 2 ∙ 10−6 kmol/s . (13.46) 

Molární tok suchého vzduchu na vstupu i výstupu je uvažován konstantní. Určí se jako: 

 ṅSV = ṅC,IN − ṅH2O,IN = 1,71 ∙ 10−4 − 2 ∙ 10−6

=  1,71 ∙ 10−4kmol/s . (13.47) 

Přepokládám, že ke kondenzaci dochází při teplotě 3 °C a vzduch je na výstupu z výparníku 

vodními parami nasycen, tj. φ = 100 %. Tlak sytých par při teplotě 3 °C je roven 

pH2O,OUT´ = 758 Pa. Na výstupu z výparníku je parciální tlak vodní páry na výstupu 

z výparníku roven tlaku syté páry: 

  pH2O,OUT = pH2O,OUT´ = 758 Pa . 
(13.48) 

Koncentrace vodní páry na výstupu z kondenzační sušičky se vypočítá jako: 

 
𝑐H2O,OUT =

 pH2O,OUT

𝑝
=

758

850000
= 8,9 ∙ 10−4 . 

(13.49) 

Pro koncentraci vodní páry na výstupu z kondenzační sušičky platí vztah: 

 
𝑐H2O,OUT =

ṅH2O,OUT

ṅC,OUT
 =

ṅH2O,OUT

ṅSV + ṅH2O,OUT
  , 

(13.50) 

kde ṅH2O,OUT je molární tok vodní páry na výstupu a ṅC,OUT je celkový tok vzduchu na 

výstupu ze sušičky. Molární tok vodní páry na výstupu ṅH2O,OUT se vyjádří z rovnice (13.50) 

jako: 
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ṅH2O,OUT =

𝑐H2O,OUT ∙ ṅSV

1 − 𝑐H2O,OUT
=

8,9 ∙ 10−4  ∙ 1,71 ∙ 10−4

1 − 8,9 ∙ 10−4

= 1,53 ∙ 10−7kmol/s  . 
(13.51) 

Rozdíl molárního toku vodní páry na sání kompresoru a molárního toku na výstupu 

z kondenzační sušičky udává množství zkondenzované vody: 

 ṅKOND = ṅH2O,IN − ṅH2O,OUT = 2 ∙ 10−6 − 1,53 ∙ 10−7

= 1,88 ∙ 10−6kmol/s  . 
 

(13.52) 

Pro molární hmotnost vodní páry MH2O = 18,02 kg/kmol se určí hmotnostní průtok vody, 

zkondenzované v kondenzační sušičce, jako: 

 ṁKOND =  ṅKOND ∙ MH2O = 1,88 ∙ 10−6 ∙ 18,02 = 3,38 ∙ 10−5kg/s . 
(13.53) 

Pro kondenzační teplo při 3 °C, lK = 2493,8 kJ/kg , se kondenzační výkon určí jako: 

 �̇�𝐾𝑂𝑁𝐷 =  𝑙𝐾 ∙ �̇�𝐾𝑂𝑁𝐷 = 2493,8 ∙ 3,38 ∙ 10−5 = 0,032 𝑘𝑊
= 32 𝑊 . (13.54) 

Mezivýsledky a kondenzační výkony pro další objemové průtoky vzduchu uvádí tabulka 26. 

Tabulka 26: Molární toky složek a kondenzační tepla v závislosti na objemovém průtoku vzduchu. 

objemový průtok 

vzduchu* 
�̇�𝑎𝑖𝑟 m3/hod 15,2 16,6 16,6 18,3 18,3 

celkový molární 

tok na vstupu 
ṅC,IN kmol/s 

1,74
∙ 10−4 

1,89
∙ 10−4 

1,89
∙ 10−4 

2,08
∙ 10−4 

2,08
∙ 10−4 

molární tok par 

na vstupu 
ṅH2O,IN kmol/s 

2
∙ 10−6 

2,21
∙ 10−6 

2,21
∙ 10−6 

2,44
∙ 10−6 

2,44
∙ 10−6 

molární tok 

suchého vzduchu 
ṅSV kmol/s 

1,71
∙ 10−4 

1,87
∙ 10−4 

1,87
∙ 10−4 

2
∙ 10−4 

2
∙ 10−4 

molární tok par 

na výstupu 
ṅH2O,OUT kmol/s 

1,53
∙ 10−7 

1,67
∙ 10−7 

1,67
∙ 10−7 

1,84
∙ 10−7 

1,84
∙ 10−7 

molární tok 

zkondenzované 

vody 

ṅKOND kmol/s 
1,88
∙ 10−6 

2
∙ 10−6 

2
∙ 10−6 

2,25
∙ 10−6 

2,25
∙ 10−6 

hmotnostní 

průtok 

zkondenzované 

vody 

ṁKOND kg/s 
3,38
∙ 10−5 

3,69
∙ 10−5 

3,69
∙ 10−5 

4
∙ 10−5 

4
∙ 10−5 

kondenzační 

výkon 
�̇�𝐾𝑂𝑁𝐷 W 84 92 92 101 101 

*Průtok vzduchu při referenční teplotě 20 °C a tlaku 1 bar(a). 

Celkový tepelný výkon, který musí kondenzační sušička odvést, bude: 

 �̇�𝐶 = �̇�𝑎𝑖𝑟 + �̇�𝐾𝑂𝑁𝐷 = 138,6 + 84 = 223 𝑊 . 
(13.55) 
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Chladící okruh 

Pro odvod tepla uvažuji chladící okruh s kondenzací chladiva v kondenzátoru kondenzační 

sušičky při teplotě okolí 20 °C a teplotu ve výparníku 1 °C kvůli prostupu tepla ze vzduchu 

o teplotě 3 °C. Podchlazení ani přehřátí chladiva neuvažuji. Schéma zapojení chladícího 

okruhu ukazuje obrázek 43. 

 

Obrázek 43: Schéma chladícího okruhu. 

Chladící oběh pro zadané parametry v p-h diagramu je na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 44: p-h diagram chladiva R134a. 

Z p-h diagramu chladiva R134a jsem obdržel následující hodnoty měrných entalpií: 

ℎ10 = 399,19 𝑘𝐽/𝑘𝑔 , 

ℎ11 = 417,85 𝑘𝐽/𝑘𝑔 , 

ℎ12 = ℎ13 = 227,47 𝑘𝐽/𝑘𝑔 . 

Diagram a hodnoty měrných entalpií byly získány z programu Chemours refrigerant expert 

[48]. Navržený průtok chladiva pro ochlazení vzduchu a kondenzaci vodní páry bude: 

10 

11 12 

13 

�̇�𝐷 

�̇�𝑂 
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�̇�𝐶𝐻 =

�̇�𝐶

ℎ10 − ℎ13
=

223

(399,19 − 227,47) ∙ 103
= 1,3 ∙ 10−3 𝑘𝑔/𝑠 . (13.56) 

Realizovaný průtok chladiva volím větší o 5 %, tedy 1,36 ∙ 10−3 𝑘𝑔/𝑠 . Teplo z chladícího 

zařízení odvedené poté bude: 

 �̇�𝑂 = (ℎ11 − ℎ12) ∙ �̇�𝐶𝐻 = (417,85 − 227,47) ∙ 103 ∙ 1,36 ∙ 10−3

= 259,6 𝑊 . (13.57) 

Teplo dodané do výparníku bude: 

 �̇�𝐷 = (ℎ10 − ℎ13) ∙ �̇�𝐶𝐻 = (399,19 − 227,47) ∙ 103 ∙ 1,36 ∙ 10−3

= 234,1 𝑊 > �̇�𝐶  . (13.58) 

Příkon kompresoru poté bude: 

 𝑃 = �̇�𝑂 − �̇�𝐷 = 260 − 234 = 25 𝑊 . 
(13.59) 

Pro chladivový spirálový (scroll) kompresor uvažuji celkovou účinnost konzervativně jako 

𝜂𝑐 = 0,6. Efektivní příkon vypočteme následovně: 

 
PE =

P

𝜂𝑐
=

25

0,6
= 42 𝑊 . 

(13.60) 

Příkon motoru při účinnosti 𝜂𝑀 = 0,44 vyjde: 

 
P𝑀 =

P𝐸

𝜂𝑀
=

42

0,44
= 96 𝑊 . 

(13.61) 

Příkon motoru uvažuji o 5 % větší, než je vypočtený podle rovnice (13.61), pro zohlednění 

příkonu ventilátoru. Příkon motoru s uvažovanou rezervou 5 % vyjde: 

 P𝑀 = 1,05 ∙ 96 = 101 𝑊 . 
(13.62) 

Stejný výpočet se provede pro další hodnoty průtoků vzduchu. Výsledné hodnoty zobrazuje 

tabulka 27. 

Tabulka 27: Výpočet chladícího oběhu pro zadané průtoky vzduchu. 

objemový 

průtok 

vzduchu* 
�̇�𝑎𝑖𝑟 m3/hod 15,2 16,6 16,6 18,3 18,3 

hmotnostní 

průtoky 

vzduchu 

�̇�𝑎𝑖𝑟 kg/s 0,0052 0,0056 0,0056 0,0062 0,0062 

celkové 

odvedené teplo 
�̇�𝐶 W 223 243 243 268 268 

navržený průtok 

chladiva 
�̇�𝐶𝐻 kg/s 

1,3
∙ 10−3 

1,42
∙ 10−3 

1,42
∙ 10−3 

1,56
∙ 10−3 

1,56
∙ 10−3 

realizovaný 

průtok chladiva 
�̇�𝐶𝐻 kg/s 

1,36
∙ 10−3 

1,49
∙ 10−3 

1,49
∙ 10−3 

1,64
∙ 10−3 

1,64
∙ 10−3 

odvedené teplo �̇�𝑂 W 260 283 283 312 312 
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dodané teplo �̇�𝐷 W 234 255 255 281 281 

příkon 

kompresoru 
P W 25 28 28 31 31 

efektivní příkon PE W 42 46 46 51 51 

příkon motoru P𝑀 W 101 110 110 121 121 

*Pro teplotu 20 °C a tlak 1 bar(a). 

Celkový příkon je dán součtem příkonu motoru šroubového kompresoru a příkonu motoru 

chladivového kompresoru v chladícím zařízení. Pro průtok vzduchu 15 m3/hod FAD platí: 

 𝑃𝐶 = 1,93 + 0,1 = 2 𝑘𝑊 . 
(13.63) 

Uvažujeme-li cenu elektrické energie jako 1,3 Kč/kWh, poté budou hodinové náklady na 

provoz: 

 𝑁 =  𝑃𝐶 ∙ 1,3 = 2 ∙ 1,3 = 2,64 𝐾č/ℎ𝑜𝑑 . 

(13.64) 

Cenu vyrobeného kyslíku v Kč/Nm3 vypočítáme jako podíl hodinových nákladů na provoz 

a hodinové produkce kyslíku. 

Tabulka 28 ukazuje ceny provozu pro různé průtoky vzduchu, resp. výstupní čistoty kyslíku. 

Tabulka 28: Ceny provozu jednotky pro různé čistoty kyslíku. 

produkce kyslíku Nm3/hod 1,2 1,1 1,1 1 1 

čistota kyslíku % 90 92 93 94 95 

průtok vzduchu Nm3/hod 14 15,27 15,27 16,8 16,8 

příkon motoru 

kompresoru V-111 
kW 1,9 2,1 2,1 2,3 2,3 

příkon motoru 

sušičky T-114 
kW 0,1 0,11 0,11 0,12 0,12 

celkový příkon kW 2 2,2 2,2 2,4 2,4 

spotřeba energie 
kWh/ 

Nm3 
2 2,2 2,2 2,4 2,4 

cena provozu Kč/hod 2,64 2,88 2,88 3,16 3,16 

cena kyslíku Kč/ Nm3 2,2 2,61 2,61 3,16 3,16 

 

Jak vyplývá z výsledků, s rostoucí čistotou kyslíku klesá jeho průtok a roste jeho cena. Dle 

materiálu společnosti Oxywise [10] činí spotřeba energie u PSA kyslíkového generátoru 

obdobného výkonu 2,4 kWh/Nm3. Tato hodnota byla ověřena výše uvedeným výpočtem. 

Dle [4] činí spotřeba energie při kryogenické výrobě kyslíku cca 0,2 kWh/kgO2
=

0,29 kWh/Nm3
O2

, což je cca 8krát méně než v případě PSA. 
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14 CFD simulace průtoku vzduchu v adsorbéru 
 

Cílem této kapitoly je analýza rychlostního pole v adsorbéru a určení tlakové ztráty 

jednofázového proudění porézní vrstvou náplňového adsorbéru pomocí CFD simulace. 

K simulačním účelům byl využit software ANSYS Fluent 18.0. 

14.1 Popis řešené geometrie 
 

Řešeným objektem v numerické simulaci bude adsorbér navržený v kapitole 13.2.11. 

Vlastnosti použitého adsorbentu a rozměry adsorpčního lože použité v simulaci uvádí 

tabulka 29. 

Tabulka 29: Parametry adsorbentu a adsorbéru uvažovaného při simulaci. 

adsorbent zeolit Linde 5A 

porozita vrstvy  ε 0,4  

střední průměr částice 𝑑𝑃 0,001 m 

vnitřní průměr kolony D 0,23 m 

výška lože z 0,9 m 

 

Při modelování byl pro zjednodušení geometrie aparátu zanedbán vliv nosných roštů. 

Konstrukce aparátu byla uvažována s plochými víky. Kótované schéma řešené geometrie 

uvádí obrázek 45. Tato geometrie představuje vnitřní objem náplňového adsorbéru. Zóna 

adsorpčního lože je přeškrtnuta. 
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Obrázek 45: Kótované schéma řešené geometrie náplňového adsorbéru. 

14.2 Postup řešení numerické simulace 
 

Modelování průtoku porézní vrstvou náplňového adsorbéru bylo řešeno pomocí 

software ANSYS Fluent 18.0. Při řešení byly v projektovém prostředí „workbench“ 

postupně spojovány jednotlivé dílčí podprogramy za sebe tak, jak jdou jednotlivé fáze 

procesu vytváření numerického modelu za sebou.  

V prvním kroku byla vytvořena geometrie řešené úlohy ve 3D, tomu odpovídá blok 

„geometry.“ V následujícím kroku byl připojen blok „mesh,“ který vytvoří síť na 

v předchozím kroku vytvořené geometrii. K vlastnímu řešení úlohy dochází v simulačním 

prostředí Fluent po nastavení potřebných parametrů řešiče. Poté lze připojit blok „results,“ 

ve kterém se provádí tzv. postprocessing. Mohl by se využít pouze jeden blok „fluid flow,“ 

protože v něm jsou všechny dříve zmíněné prvky integrovány jako celek, ale řešení po 
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částech umožňuje určitou flexibilitu. V následující části jsou popsány jednotlivé kroky 

detailněji. 

14.3 Tvorba geometrie 
 

Geometrie byla vytvořena v podprogramu „design modeler,“ který funguje podobně 

jako většina CAD systémů. Náčrt řešené geometrie náplňového adsorbéru ukazuje obrázek 

45. Tato řešená geometrie, vytvořená v prostředí „design modeler,“ představuje vnitřní 

rozměry tohoto aparátu. Jedná se tedy o prostor, vyplněný proudícím médiem (tzv. „fluid 

domain.“) Druhou možností by bylo vymodelovat stěny aparátu a až poté vyplnit objem 

tekutinou („fill internal volume.“) Existuje také možnost těleso nakreslit v prostředí jiného 

software a pak importovat do prostředí „design modeleru“ pomocí přenosného step formátu. 

Zde jde o jednoduchou geometrii, takže byla od začátku tvořena přímo v „design modeleru.“ 

Osa z je totožná s osou válcové části. Směr proudění bude uvažován ve směru kladné osy z. 

Pro získání 3D modelu vnitřního objemu adsorbéru byl nakreslen nejdříve náčrt s kružnicí o 

průměru 230 mm, který byl symetricky vysunutý na obě části o 450 mm. Tato válcová část 

aparátu reprezentuje objem porézního lože. Poté byly z koncových ploch této válcové části 

vysunuty vstupní a výstupní sekce a hrdla. Zde lze pro zjednodušení použít nástroj zrcadlení. 

Důležité bylo nastavit atribut těles jako „frozen,“ kvůli následné definici zóny s porézním 

materiálem. Pomocí booleovských operací byla sjednocena tělesa vstupní sekce a vstupního 

hrdla a výstupní sekce s výstupním hrdlem. Z těchto tří těles bylo pomocí příkazu „form 

multibody part“ vytvořeno jedno tzv. víceobjemové těleso. Tento krok zaručí konformní síť 

a sdílení uzlu sítě na rozhraních. Po nakreslení 3D modelu se může přistoupit k fázi vytváření 

sítě. 

14.4 Síťování geometrie 
 

Konfigurace sítě pomocí prostředí „mesh“ integrovaného v projektovém schématu 

ANSYS „workbench“ je nutné z hlediska návaznosti na numerické řešení parciálních 

diferenciálních rovnic v podprogramu Fluent. Předpokladem pro tvorbu sítě je načtení 3D 

modelu z podprogramu „design modeler.“  

Po načtení 3D modelu do podprogramu „mesh“ je vhodné nastavit parametr „physics 

preference“ na CFD a „solver“ na Fluent. Při konfiguraci sítě se nejdříve nastavují parametry 

globální sítě, poté se definují atributy lokální sítě (například u stěny trubek) a nakonec se 

kontrolují specifika a metriky vytvořené sítě. Síť porézní části je hexagonální, tvořena 

převážně elementy šestistěnů (elementy Hex8). Vstupní a výstupní sekce včetně hrdel je 

převážně tetragonální, tvořena čtyřstěny (elementy Tet4). Byl zde přidán i tzv. „edge sizing.“ 

Tímto nástrojem lze kontrolovat provedení sítě a síť zjemnit. Jako typ tohoto parametru je 

nastaveno „number of division“ a hodnota 50. Jako geometrie pro příkaz „edge sizing“ jsou 

vybrány všechny hrany aparátu. Za „named selections“ byly zvoleny objemová tělesa (sekce 

vstupní/výstupní, porézní lože), vstupní plocha vstupního hrdla a výstupní plocha 

výstupního hrdla. Označení vstupní a výstupní plochy adsorbéru je potřeba pro následnou 

definici okrajových podmínek v řešiči. 

Při hodnocení kvality vytvořené sítě nás zajímá zejména: 

1. Zda jsou kritéria hodnocení kvality sítě ve správném intervalu (například parametr 

„orthogonal quality.“) 

2. Zda síť odpovídá studované fyzice problému. 

3. Řešení by mělo být nezávislé na volbě sítě. 

4. Důležité geometrické detaily by měly být dobře zachyceny. 
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Špatné nastavení sítě může způsobovat problémy s konvergencí. 

Parametry vytvořené sítě: 

Počet uzlů: 43343 

Počet elementů: 105793 

Kritérium „Orthogonal quality:“ 

Toto kritérium určuje míru ortogonality (kolmosti) elementů. Nabývá hodnot od 0 do 1, kdy 

1 znamená nejlepší ortogonální kvalitu. Minimální hodnota ortogonální kvality sítě by měla 

být větší než 0,1. 

Minimální hodnota: 0,26 (>0,1 akceptovatelné) 

Průměrná hodnota: 0,88 

Graf rozložení parametru ortogonální kvality na počtu elementů prezentuje obrázek 46. 

 

Pozn.: Tet4 – čtyřstěn, Hex8 – šestistěn, Wed6 – klín, Pyr5 – jehlan. 

Obrázek 46: Graf parametru ortogonální kvality na počtu elementů sítě pro síť adsorbéru. 

Kritérium „Skewness:“ 

Parametr „skewness“ posuzuje míru deformace buňky. Tento parametr se definuje jako podíl 

rozdílu optimálního a reálného objemu buňky k optimálnímu objemu buňky. Snahou je 

docílit hodnoty blízké 0. 

Maximální hodnota: 0,84 

Průměrná hodnota: 0,21 

Graf rozložení „skewness“ parametru na počtu elementů ukazuje obrázek 47. 
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Pozn.: Tet4 – čtyřstěn, Hex8 – šestistěn, Wed6 – klín, Pyr5 – jehlan. 

Obrázek 47: Graf parametru „skewness“ na počtu elementů sítě pro síť adsorbéru. 

Ukázku sítě v prostředí ANSYS „mesh“ prezentuje následující obrázek 48. 

 

Obrázek 48: Ukázka vytvořené sítě na geometrii porézního lože. 

14.5 Numerický řešič Fluent 
 

Následujícím postupem se v podprogramu „Fluent“ modeluje průtok porézní vrstvou, 

například průtok různými filtry, vrstvami katalyzátoru nebo náplně. Nejprve je třeba do 

řešitele načíst síťovanou geometrii. 

Vzduch proudí vstupním hrdlem přes vrstvu adsorbentu k výstupnímu hrdlu. V porézní 

vrstvě dochází k rovnovážné separaci kyslíku ze vzduchu pomocí adsorpce tak, že molekuly 

dusíku jsou preferenčně zachytávány adsorbentem, a tím dochází ke zvýšení koncentrace 
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kyslíku ve výstupním proudu. Pro jednoduchost nebyla uvažována změna složení proudícího 

média a jako proudící médium byl uvažován vzduch, a to po celé délce kolony. Simulace 

byla provedena pro teplotu vzduchu 25 °C. Fyzikální vlastnosti vzduchu při teplotě 25 °C 

ukazuje tabulka 30. 

Tabulka 30: Termofyzikální vlastnosti vzduchu platné pro T=25 °C. 

hustota  ρair 1,1845 kg/m3 

dynamická viskozita  μair 1,84 ∙ 10−5 Pa.s 

 

Postup 

Zde bude zmíněno zejména nastavení, které se liší od defaultního nastavení řešiče Fluent a 

je zásadní pro specifickou úlohu průtoku porézní vrstvou. Typ řešiče nastaven jako „pressure 

based.“ Time „steady.“ Zapnut k-ε „realizable“ model turbulence. Nastavení v blízkosti 

stěny – zapnuto „scalable wall functions.“ Kontanty k-ε modelu ponechány defaultní. 

Tekutinou je vzduch, hustota a dynamická viskozita vyplněna dle tabulky 30. Jako další byly 

vyplněny parametry „cell zone conditions.“ Zde se zobrazuje zóna „porous zone,“ která byla 

nadefinována ve fázi tvoření sítě. Po dvojkliku se zobrazí dialogové okno, kde se zaklikne 

atribut „porous zone“ a v případě, že dopředu víme, že nastane laminární proudění tak i 

„laminar zone.“ Pro proudění ve směru kladné osy z, je třeba vyplnit parametry uvedené 

v následující tabulce 31. 

Tabulka 31: Parametry při nastavení dialogového okna "porous zone" ve Fluentu. 

Osa (axis) Direction-1 Vector Direction-2 Vector 

X 1 0 

Y 0 1 

Z 0 0 

 

Dalším krokem v témže dialogovém okně je výpočet a dosazení hodnot „viscous“ a „inertial 

resistance.“ Hodnotu „viscous resistance“ lze vypočítat podle vzorce (10.9) následovně: 

 
𝑅𝑉 =

150

𝑑𝑃
2  

(1 − 𝜀)2

𝜀3
=

150

0,0012
 
(1 − 0,4)2

0,43
= 8,44 ∙ 108 𝑚−2 . (14.1) 

Hodnotu „inertial resistance“ spočítáme dle vzorce (10.10) takto: 

 
𝑅𝑖 =

3,5

𝑑𝑃

(1 − 𝜀)

𝜀3
=

3,5

0,001

(1 − 0,4)

0,43
= 32812,5 𝑚−1 , 

(14.2) 

Výsledek rovnice (14.1) je mnohonásobně větší než výsledek rovnice (14.2) čili významně 

převažuje vliv „viscous resistance.“ 

Okrajová podmínka na vstupu je charakteru „velocity inlet.“ Mezivrstvová rychlost vzduchu 

v adsorbéru byla v kapitole 13.2.11 určena jako u = 0,3 m/s. Mimovrstvová rychlost 

v adsorbéru se vypočítá podle rovnice (11.1) jako: 

 u0 = u ∙ ε = 0,3 ∙ 0,4 = 0,12 m/s . 
(14.3) 

Mimovrstvová rychlost ve vstupním hrdle (zde je definována okrajová podmínka) pro vnitřní 

průměr hrdla 15 mm se přepočítá dle rovnice kontinuity: 
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u1 = u0 (

D

d1
)

2

 , (14.4) 

kde 𝑢1 je mimovrstvová rychlost v hrdle, 𝑢0 je mimovrstvová rychlost vzduchu v adsorbéru, 

D je průměr adsorbéru a 𝑑1 je průměr hrdla. Po dosazení do rovnice (14.4) obdržíme 

mimovrstvovou rychlost v hrdle: 

 
u1 = u0 (

D

d1
)

2

= 0,12 (
230

15
)

2

= 28,2 m/s . (14.5) 

Tato hodnota se zapíše jako okrajová podmínka „velocity inlet“ na vstupní ploše do 

adsorbéru v dialogovém okně Fluentu. Okrajová podmínka na výstupu je zadána jako 

„pressure outlet.“ Tímto krokem končí nastavení parametrů materiálu a okrajových 

podmínek. Dále se zvolí metody numerického řešení. Použité metody řešení jsou souhrně 

prezentovány v tabulce 32. 

Tabulka 32: Zvolené metody řešení v prostředí „Fluent.“ 

Scheme SIMPLE 

Gradient Least Squares Cell Based 

Pressure Second Order 

Momentum Second Order Upwind 

Turbulent kinetic energy First Order Upwind 

Turbulent dissipation rate First Order Upwind 

 

V panelu „monitors“ a „report plots“ byl nastaven nový „surface report – mass flowrate“ na 

výstupu z aparátu. Průběh tohoto parametru je možno sledovat při výpočtu iterací. Ve chvíli, 

kdy se ustálí na určité hodnotě, předpokládá se, že výpočet zkonvergoval k výsledku. Před 

puštěním simulace se provede tzv. hybridní inicializace. Prvotní počet iterací je nastaven na 

300. Chceme-li určit tlakovou ztrátu pro více hodnot vstupních rychlostí, musíme definovat 

rychlost jako parametr. To se efektivně provede strukturou „parameter set“ a nastaví se námi 

volené „design points.“ 

14.6 Popis průběhu numerického řešení 
 

Po spuštění tzv. hybridní inicializace bylo možno přejít k samotné numerické simulaci. 

Bylo nastaveno 300 iterací. Na grafu níže je zobrazen grafický průběh reziduí a hodnot 

k (kinetická energie turbulence) a ε (disipace kinetické energie turbulence.) 
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Obrázek 49: Průběh reziduí při numerické simulaci v prostředí ANSYS. 

To, zda výpočet zkonvergoval jsme schopni posoudit i podle průběhu hmotnostního průtoku 

na výstupu z porézní vrstvy – viz. obrázek 50. Zpočátku jsou patrny oscilace ale už od 150. 

iterace se hmotnostní průtok ustálí, to naznačuje konvergenci řešení. 

 

Obrázek 50: Graf „surface monitor“ hmotnostního průtoku na výstupu na počtu iterací. 
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14.7 Zhodnocení výsledků 
 

Proud vzduchu vstupuje do náplňového adsorbéru hrdlem o vnitřním průměru 15 mm. 

Hodnotu Re kritéria ve vstupním hrdle kolony spočteme dle vztahu (10.4) následovně: 

 
𝑅𝑒 =

�̅�𝑑𝜌

𝜇
=

28,2 ∙ 0,015 ∙ 1,1845

1,84 ∙ 10−5
= 27231 > 2300 , 

(14.6) 

kde mimovrstvová rychlost v hrdle je spočtena z rovnice kontinuity dle vztahu (14.5). 

Hustota a dynamická viskozita jsou pro vzduch o teplotě 25 °C. Hodnota Re kritéria je větší 

než 2300, takže proudění má turbulentní charakter. Tuto skutečnost dokládá i následující 

obrázek 51. Vzduch do kolony vstupuje jako z „trysky,“ následuje do lože, přičemž se u stěn 

vytváří symetricky sekundární víry. Po vstupu proudu vzduchu do porézního lože se rychlost 

snižuje a vektory se začínají „narovnávat.“ Vytváří se uniformní distribuce rychlosti tzv. 

pístový tok („plug flow.“) Je to dáno odporem vrstvy nebo také nízkou permeabilitou 

(propustností.) Uniformní distribuce rychlosti je příznivá z hlediska procesu adsorpce nebo 

například katalytických reakcí na náplňovém loži. 

 

Obrázek 51: Vektory rychlosti v rovině symetrie vstupní sekce náplňové kolony. 

Pro demonstraci, jak se rychlostní profil v porézním loži „narovná,“ bude uveden ještě 

obrázek 52. Ten reprezentuje rychlostní profil v jednotlivých příčných řezech aparátu. Druhý 

příčný řez zleva reprezentuje rovinu na vstupu do vrstvy porézního lože. V rovině před 

vstupem do vrstvy je ještě patrný gradient rychlostí, kde nejrychleji proudí vzduch ve středu 
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aparátu. 20 mm za vstupem do vrstvy, tj. v bezrozměrné výšce 
20

900
= 0,02, už je ale 

rychlostní profil zcela uniformní. Z této simulace vyplývá, že 2 % výšky adsorpčního lože 

není funkční, proto bylo nutné navýšit požadovanou délku adsorpčního lože 860 mm, 

vypočítanou v rovnici (13.27), o 20 mm na každé straně. 

 

Obrázek 52: Rychlostní profil v jednotlivých příčných řezech aparátu. 

V porézní vrstvě adsorbentu dochází ve srovnání se vstupní sekcí adsorbéru ke značnému 

poklesu statického tlaku. V případě velkých aparátů může být tato ztráta značná a je třeba 

s ní počítat pří návrhu kompresoru. Tato ztráta měrné mechanické energie vzniká vlivem 

tření a místních odporů. Na dalším obrázku je graficky vynesena závislost hodnoty 

statického tlaku v Pa na axiální souřadnici, ose z. Na výstupu z adsorbéru je patrný prudký 

pokles statického tlaku vlivem náhlého zúžení průtočného průřezu. 
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Obrázek 53: Graf závislosti statického tlaku na souřadnici z (ose válcové části.) 

ANSYS Fluent při numerické simulaci průtoku porézní vrstvou počítá také podle 

semiempirické Ergunovy rovnice. Tlaková ztráta celého adsorbéru dle numerické simulace, 

která předpokládá platnost Ergunovy rovnice, činí 2766,3 Pa. Tlaková ztráta porézního lože 

dle numerické simulace činí 1893,5 Pa, což odpovídá výpočtu (13.29). Tlaková ztráta 

adsorpčního lože se podílí na celkové tlakové ztrátě adsorbéru z 68 %. Tlaková ztráta vlivem 

zúžení průtočného průřezu činí 750 Pa, což je 27 % celkové ztráty adsorbéru. Tlaková ztráta 

vlivem zúžení průtočného průřezu je značná a je třeba ji snížit rozšířením výstupního hrdla.  
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15 Závěr 
 

Cílem této diplomové práce bylo vypracovat literární rešerši se zaměřením na způsoby 

separace kyslíku a dusíku ze vzduchu pomocí adsorpce. Dále popsat používané adsorbenty, 

potřebné výpočtové parametry, aparátová zapojení a stávající průmyslová a laboratorní 

řešení. Na základě poznatků z rešerše se měla dále navrhnout laboratorní adsorpční jednotka 

na výrobu kyslíku včetně propojení a měřících komponent. Dále se měly provést základní 

bilanční výpočty nutné pro dimenzování jednotky. Součástí návrhu je dále basic design 

hlavních aparátů a komponent, provést dimenzování jednotky na základě odvozeného vztahu 

z bilance hmoty, odhad nákladů na stavbu jednotky a odhad ceny vyrobeného kyslíku 

v závislosti na jeho čistotě. 

V rešeršní části byl proveden popis oxy-fuel spalování. Dále byly popsány způsoby 

separace kyslíku a dusíku ze vzduchu a porovnání jednotlivých metod. Byly uvedeny některé 

způsoby použití kyslíku a dusíku v průmyslu.  

Dále byl proveden popis teoretických základů adsorpce, používaných adsorbentů, 

adsorpčních rovnováh a faktorů ovlivňujících tvar šíření adsorpční vrstvy.  

V další části byl vypracován souhrn aparátových zapojení a stávajících průmyslových a 

laboratorních řešení. 

Dále je v práci uvedena materiálová bilance elementu porézního lože adsorbentu, popis 

proudění porézní vrstvou a doporučení pro volbu geometrických poměrů zajišťující 

správnou funkci adsorbéru, který je v laboratorní jednotce na výrobu kyslíku klíčovým 

zařízením. Také byly popsány důležité pojmy z oblasti výroby a úpravy stlačeného vzduchu. 

Dále bylo navrhnuto zapojení všech komponent laboratorní jednotky na výrobu kyslíku, 

byl proveden basic design všech zařízení a prvků, které jsou součástí adsorpční jednotky a 

jednotky na výrobu a úpravu stlačeného vzduchu.  

Byl proveden odhad nákladů na stavbu jednotky, který činí pro jednotku PSA 169 145,- 

Kč, pro systém výroby a úpravy stlačeného vzduchu včetně rozvodu 181 258,- Kč a 

kyslíkový analyzátor FC-10-1 od Sable Systems stojí v přepočtu 155 805,- Kč.  

Dále byl proveden odhad ceny vyrobeného kyslíku v závislosti na jeho čistotě. Spotřeba 

energie pro výrobu kyslíku o čistotě 90 % činí 2 kWh/Nm3 a pro výrobu kyslíku o čistotě 95 

% to je 2,4 kWh/Nm3. Provoz jednotky na výrobu kyslíku vyjde na 2,64 Kč/hod pro čistotu 

kyslíku 90 % obj. a 3,16 Kč/hod pro čistotu kyslíku 95 % obj. Cena kyslíku o čistotě 90 % 

tak odpovídá 2,2 Kč/Nm3 a o čistotě 95 % cena odpovídá 3,16 Kč/Nm3. Zjištěné výsledky 

byly porovnány s kryogenickou výrobou kyslíku a výrobou kyslíku pomocí komerčně 

dodávané PSA jednotky. Dle materiálu společnosti Oxywise [10] činí spotřeba energie u 

PSA kyslíkového generátoru obdobného výkonu 2,4 kWh/Nm3. Tato hodnota byla ověřena 

výpočtem v této práci. Dle [4] činí spotřeba energie při kryogenické výrobě kyslíku cca 

0,2 kWh/kgO2
= 0,29 kWh/Nm3

O2
, což je cca 8krát méně než v případě PSA. 

V poslední části byla provedena CFD simulace proudění v adsorbéru s cílem získat 

rychlostní profil v adsorbéru a určit tlakovou ztrátu adsorbéru. Tlaková ztráta celého 

adsorbéru dle numerické simulace, která předpokládá platnost Ergunovy rovnice, činí 

2766,3 Pa. Tlaková ztráta porézního lože dle numerické simulace činí 1893,5 Pa. Tlaková 

ztráta adsorpčního lože se podílí na celkové tlakové ztrátě adsorbéru z 68 %. Tlaková ztráta 

vlivem zúžení průtočného průřezu činí 750 Pa, což je 27 % celkové ztráty adsorbéru. Tlaková 

ztráta vlivem zúžení průtočného průřezu je značná a je třeba ji snížit rozšířením výstupního 

hrdla.   
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