
Úvod 
 

Priemyselná výroba sa vo väčšine prípadov realizuje zložitými výrobnými postupmi. 
Výrobné postupy je možné rozdeliť na podstatne menšie množstvo základných procesov, 
ktoré sú spoločné pre rôzne výrobné postupy.  

Základné procesy sa vo výrobných postupoch uplatňujú v rôznych kombináciách a za 
rôznych konkrétnych podmienok. Určitá postupnosť základných procesov aplikovaná na 
určitú vstupnú surovinu vytvára určitý technologický proces. 

Rozdelenie základných výrobných procesov je vzhľadom na ich rozmanitosť pomerne 
zložité. Najčastejšie sa základné výrobné procesy rozdeľujú na: 

• mechanické - riadia sa zákonmi mechaniky pevných látok (drvenie, osievanie, 
miešanie partikulárnych látok). 

• hydromechanické - riadia sa zákonmi prenosu hybnosti tekutín (filtrácia, usadzovanie, 
fluidizácia, miešanie kvapalín).  

• tepelné - riadia sa zákonmi výmeny tepelnej energie (ohrev, chladenie, odparovanie, 
var, kondenzácia, sušenie, tavenie).  

• difúzne - riadia sa zákonmi prenosu hmoty (absorpcia, adsorpcia, extrakcia, 
destilácia).  

• chemické - riadia sa zákonitosťami chemických dejov (chemické a biochemické 
reakcie).  

• biologické - riadia sa zákonitosťami existencie živej hmoty (fermentácia, aerobné 
a anaerobné procesy).  
 
Každý základný proces sa realizuje podľa určitých, principiálne rovnakých, 

prírodných zákonitostí. Preto je možné v rôznych výrobných postupoch použiť na vykonanie 
tých istých základných procesov (pracovných operácií) výrobné zariadenia, ktoré majú 
principiálne rovnakú konštrukciu. Konštrukcie výrobných zariadení sa preto v jednotlivých 
konkrétnych prípadoch odlišujú už iba v závislosti od fyzikálno-mechanických, chemických, 
prípadne biologických vlastností konkrétneho spracovávaného materiálu a tiež v závislosti od 
požadovanej výkonnosti výrobného zariadenia. 

Procesno-technický prístup k riešeniu technických problémov má tieto výhody: 
• základných výrobných procesov je menej ako technologických procesov, 
• na základné procesy sa dajú uplatniť jednotné matematicko-fyzikálne popisy, bez 

ohľadu na druh spracovávanej látky, 
• procesná technika je univerzálna pre rôzne technológie. 

 
Väčšina výrobných procesov sa realizuje pomocou nie jedného, ale viacerých 

výrobných zariadení, zaradených do systémov, ktoré sa nazývajú výrobné systémy, resp. 
výrobné linky. 
      Výrobné zariadenia sú stroje alebo aparáty, pomocou ktorých sa realizuje výrobný 
proces. 

Výrobné stroje sú výrobné zariadenia uskutočňujúce mechanické zmeny vstupujúcich 
látok relatívnym pohybom medzi látkou a pracovnými členmi - nástrojmi. Spracovávané látky 
sú vždy heterogénne. Mení sa hlavne ich tvar, veľkosť a štruktúra. Tepelné a iné zmeny sú 
vedľajšie, alebo pomocné. 
      Vo výrobných linkách sa zvyčajne výrobné stroje vyskytujú na ich začiatku, pri 
úpravách vstupujúcich látok a na konci liniek, pri finálnych úpravách a balení výrobkov. 

Aparáty sú výrobné zariadenia, v ktorých prebiehajú fyzikálne, fyzikálno-chemické, 
alebo biochemické zmeny  látok. Na vstupe a výstupe sú najčastejšie tekutiny a partikulárne 
látky. Aparáty sa od strojov nedajú vždy presne rozoznať. 
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Cieľom predmetu Procesná technika je, na základe fyzikálnych, chemických 
a biologických zákonitostí základných výrobných procesov, vysvetliť a zdôvodniť princípy 
konštrukčného riešenia  výrobných zariadení.  

Predmet tvorí všeobecný vedomostný základ, ktorý umožňuje ďalšie podrobnejšie 
štúdium teoretických zdôvodnení a konštrukcií technických zariadení.  
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