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4.2  ODPARKY 
 
Základné pojmy 

Odparovanie je proces využívaný hlavne vo farmaceutickom, v chemickom 
a potravinárskom priemysle.  

Cieľom odparovania je získanie zahusteného roztoku. Odparovanie sa využíva aj pri 
výrobe kryštalickej formy látok. Odparovaním nasýteného roztoku nedosiahneme ďalšie 
zvyšovanie koncentrácie rozpustenej látky, ale táto látka sa začne oddeľovať z roztoku vo 
forme kryštálov. Odparovanie býva tiež súčasťou separačných procesov, napríklad pri 
regenerácii organických rozpúšťadiel. 

Systém zariadení, v ktorom sa uskutočňuje odparovanie, sa nazýva odparka.  
Odparka môže pracovať pri atmosférickom tlaku, zvýšenom alebo zníženom tlaku. 

Surovinou pre odparku je čerstvý roztok, produktom je zahustený roztok (koncentrát), ktorý 
môže byť nasýteným roztokom, a pary rozpúšťadla tzv. odpar (brýdová para). 

  
Rozdelenie odpariek 
 
 Odparky rozdeľujeme podľa rôznych kritérií. Podľa činnosti ich rozdeľujeme na 
odparky: 

- pracujúce periodicky - uzavretý systém, 
- pracujúce kontinuálne - otvorený prietokový systém.  
 

Periodicky pracujúce odparky sa naplnia riedkym roztokom, ktorý sa zahustí na 
požadovanú koncentráciu, potom sa činnosť odparky preruší a koncentrát sa vypustí. Tieto 
odparky sa používajú len v malej miere a majú menšiu výkonnosť. Do kontinuálne 
pracujúcich odpariek sa riedky roztok privádza nepretržite, počas celej doby odparovania, 
a hladina roztoku sa udržiava v konštantnej výške stálym vypúšťaním koncentrátu. 
 Podľa počtu odparovacích telies sú odparky: 

- jednočlenné, 
- viacčlenné. 
 

Jednočlenné odparky sú tvorené iba jedným odparovacím telesom, teplo pár 
rozpúšťadla sa už ďalej na odparovanie nevyužíva. Viacčlenné odparky majú niekoľko 
odparovacích telies, ktoré pracujú spoločne ako jedno zariadenie. V týchto odparkách sa teplo 
pár rozpúšťadla používa  k postupnému vyhrievaniu ďalších členov odparky. 

Podľa pracovného tlaku rozdeľujeme odparky na: 
- atmosférické, 
- podtlakové (vákuové), 
- tlakové. 
 

Podľa spôsobu prúdenia roztoku po teplovýmennej ploche v odparke sú odparky: 
- s prirodzenou cirkuláciou zahusťovaného roztoku, 
- s nútenou cirkuláciou zahusťovaného roztoku, 
- s kvapalinovým filmom. 
 

Podľa typu vyhrievacej sústavy rozdeľujeme odparky na: 
-    rúrkové, 
- platňové, 
- odstredivé.  
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Hlavné časti odparky 
 
 Každá odparka sa skladá z  vyhrievacej sústavy, parného priestoru, zariadenia na 
vytvorenie potrebného podtlaku a zariadenia na zachytávanie a odvádzanie kondenzátu 
vyhrievacej pary.  

Vyhrievaciu sústavu odparky tvorí výmenník tepla, v ktorom nasýtená vyhrievacia 
para (ostrá) odovzdáva teplo zahusťovanému roztoku, ktorý doň prichádza ohriaty na bod 
varu pri danom tlaku v parnom priestore. Toto teplo je spotrebované na fázovú premenu vody 
na paru. V odparkách sa často používa vertikálna rúrková vyhrievacia sústava so stredovou 
cirkulačnou rúrou (obr. 4.18).  
 Para rozpúšťadla, ktorá opúšťa hladinu roztoku, strháva so sebou vplyvom prudkého 
varu vždy určité množstvo roztoku vo forme drobných kvapiek. Unášaniu kvapiek z roztoku 
sa zabraňuje konštrukciou dostatočne veľkého parného priestoru nad hladinou roztoku 
v odparke, a najmä odlučovačmi kvapiek, ktoré sa umiestňujú medzi parný priestor odparky 
a potrubie na odvod pár rozpúšťadla. Odlučovače kvapiek sú založené na princípe pôsobenia 
zotrvačných alebo odstredivých síl na kvapky roztoku.  

Kondenzátory a vývevy zabezpečujú vytvorenie potrebného podtlaku. Používané sú 
zmiešavacie kondenzátory, v ktorých sa para rozpúšťadla zmiešava s rozstrekovanou 
chladiacou vodou. Zmiešavacie kondenzátory rozdeľujeme na mokré a suché. 

V mokrých kondenzátoroch je privádzaná voda rozstrekovaná v hornej časti nádoby 
kondenzátora proti vstupujúcej pare rozpúšťadla. Vznikajúci kondenzát vytvára v nádobe 
kondenzátora podtlak, steká cez priehradky do dolnej časti kondenzátora, kde je odsávaný 
spolu s neskondenzovateľnými plynmi mokrou vývevou. 

V suchých kondenzátoroch (barometrických) je chladiaca voda privádzaná zhora cez 
dierované priehradky, kde sa stretáva s parou rozpúšťadla, ktorá kondenzuje. Kondenzát 
s chladiacou vodou steká rúrkou ukončenou vodným uzáverom. Rúrka musí mať dostatočnú 
výšku, aby kvapalina nevystúpila do priestoru kondenzátora. Neskondenzovateľné plyny sú 
odvádzané z hornej časti kondenzátora suchou vývevou. 

Zariadenia na odvod kondenzátu (kondenzačné nádoby) zabezpečujú plynulý odvod 
kondenzátu. Kondenzačné nádoby zabraňujú zhromažďovaniu kondenzovanej vyhrievacej 
pary vo vyhrievacom zariadení a taktiež úniku vyhrievacej pary z tohto zariadenia.  

Na kontrolu priebehu odparovania majú odparky nasledovné prístroje a zariadenia: 
- vákuometer – je pripojený na priestor, kde dochádza k oddeľovaniu pary 

rozpúšťadla od koncentrátu, sleduje sa ním podtlak v parnom priestore, 
- teplomer – slúži na sledovanie teploty zahusťovaného roztoku,  
- manometer – je pripojený na vyhrievacie zariadenie na strane pary a kontroluje sa 

ním tlak vyhrievacej pary, od ktorého je závislá jej teplota, 
- poistný ventil – najčastejšie pákový alebo pružinový, odvzdušňovací ventil – slúži 

na vyrovnávanie podtlaku v parnom priestore s tlakom okolitého prostredia, 
- zariadenie na odber vzoriek – je pripojené na vyhrievací priestor na strane 

zahusťovaného roztoku, 
- priezory – umožňujú vizuálnu kontrolu priebehu varu, 
- potrubie na prívod vody – týmto  potrubím je privádzaná voda  do odparky pri 

tlakovej skúške parného priestoru. 
 
 
 
 
 
 



Materiálová bilancia jednočlennej odparky 
 
Pre jednočlennú odparku, obr. 4.18,  pracujúcu v ustálenom stave bez kryštalizácie 

platí:   
321 mmm &&& +=   , kg/s (4.14) 

 
Pre látku rozpustenú v roztoku platí: 

2211 xmxm ⋅=⋅ &&    (4.15) 

Z predchádzajúcich rovníc dostaneme:  

⎟⎟
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2

1
13 1

x
x

mm &&   , kg/s (4.16) 

kde:  - hmotnostný tok čerstvého roztoku, kg/s
 

1m&
  - hmotnostný tok zahusteného roztoku, kg/s 

2m&
  - hmotnostný tok pary rozpúšťadla, kg/s 

3m&

1x   - hmotnostný zlomok rozpustenej látky v čerstvom roztoku, kg/kg   

2x  - hmotnostný zlomok rozpustenej látky v zahustenom roztoku, kg/kg   
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Obr. 4.18  Schéma hmotnostných a tepelných tokov v jednočlennej odparke 

 
Entalpická bilancia jednočlennej odparky 

Za predpokladu, že ohrev odparky zabezpečuje kondenzujúca para, entalpická bilancia 
zariadenia má tvar: 

skppp Qimimimimim &&&&&& +⋅+⋅+⋅=⋅+⋅ 332211  (4.17) 

kde:  - hmotnostný tok pary, kg/s 
pm&

  ip  - entalpia pary, J/kg 

  i1  - entalpia čerstvého roztoku, J/kg 
 i2  - entalpia zahusteného roztoku, J/kg 
 i3  - entalpia pary rozpúšťala, J/kg 
 ik  - entalpia kondenzátu vyhrievacej pary, J/kg 

sQ&  - tepelné straty zariadenia, W 



V ustálenom stave, keď zahustený roztok nie je nasýtený a hmotnostné prietoky 
prúdov zahusťovaného roztoku, vyhrievacej pary, jej kondenzátu a pary rozpúšťadla sú 
konštantné, môžeme upraviť rovnicu (4.17) na tvar: 

( ) skpp Qimimiimim &&&&& +⋅+⋅=−⋅+⋅ 332211  (4.18a) 

Druhý člen ľavej strany rovnice (4.18) je teplo vymenené medzi vyhrievacou parou 
a roztokom vyjadrené rovnicou: 

( ) skpp QimimimiimQ &&&&&& +⋅−⋅+⋅=−⋅= 113322  (4.18b) 

z ktorej úpravou a použitím rovnice (4.14) dostaneme: 

( ) ( ) sQiimiimQ &&&& +−⋅−−⋅= 232131  (4.18c) 
 

Viacčlenná odparka 
Jednočlenné odparky majú veľkú spotrebu tepla, lebo na odparenie 1 kg vody zo 

zahusťovaného roztoku sa spotrebuje približne 1,1 kg vyhrievacej pary. Na zníženie tejto 
spotreby sa využívajú viacčlenné odparky, ktoré sú zostavené z viacerých odparovacích telies, 
zvyčajne z dvoch až piatich. Tlak a teplota v jednotlivých členoch postupne klesá. Preto je 
možné na ohrev každého nasledujúceho telesa použiť paru rozpúšťadla z telesa 
predchádzajúceho. Tým dochádza k znižovaniu spotreby vyhrievacej pary na 1 kg odparenej 
vody zo zahusťovaného roztoku. Spotreba tepla klesá úmerne počtu zoradených členov 
odparky (tab.4.5). 
 

Tab. 4.5 Spotreba vyhrievacej pary viacčlennými odparkami 
 

   

Spotreba pary, kg/kg Počet členov odparky
teoretická skutočná 

1 1 1,1 
2 0,5 0,57 
3 0,33 0,4 
4 0,25 0,3 
5 0,2 0,27 

Skutočná spotreba tepla je oproti teoretickej spotrebe o niečo vyššia, čo je spôsobené 
tepelnými stratami, ktoré sa zvyšujú s rastúcim počtom členov. V mnohých prípadoch je 
najvýhodnejším riešením dvojčlenná odparka. 
 Usporiadanie viacčlenných odpariek podľa smeru toku zahusťovaného roztoku 
a brýdovej pary môže byť súprúdne, protiprúdne a paralelné. 

Pri súprúdnom usporiadaní odparky (obr. 4.19) zahusťovaný roztok aj para 
rozpúšťadla prúdia rovnakým smerom. Zahusťovaný roztok preteká samovoľne v dôsledku 
tlakového spádu od prvého člena odparky k poslednému členu.  

Pri protiprúdnom usporiadaní odparky roztok a para prúdia protismerne, to znamená, 
že vyhrievacia para sa privádza do prvého člena a riedky roztok do člena posledného. 
V poslednom člene je tlak najnižší, takže zahusťovaný roztok musí byť do predchádzajúcich 
členov, kde je tlak stále vyšší, tlačený pomocou čerpadiel.  

Pri paralelnom usporiadaní odpariek sa riedky roztok privádza súčasne do všetkých 
členov odparky. Vyhrievanie odparky je rovnaké ako pri predchádzajúcich usporiadaniach. 
Toto usporiadanie sa používa na zahusťovanie koncentrovaných roztokov až na kryštalickú 
formu. 
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Obr. 4.19 Schéma trojčlennej súprúdnej odparky  
1 - výmenník tepla, 2 - odparka,3 -  kondenzátor, 4 – kondenzačná skrinka, 

5 – čerpadlo, 6 – vodný uzáver 

Viacčlenné odparky zhospodárňujú výrobu, ale počet členov odparky je obmedzený 
a určuje sa na základe ekonomickej bilancie, zahŕňajúcej investičné a prevádzkové náklady. 

 
Odparka s rekompresiou 

Zvyšovať hospodárnosť je možné nielen odparovaním vo viacčlennej odparke, ale aj 
v jednočlennej odparke pracujúcej s rekompresiou pary rozpúšťadla. Rekompresia sa 
uskutočňuje pomocou kompresora alebo parného ejektora zaradeného do potrubia pary 
rozpúšťadla. Para rozpúšťadla sa adiabaticky komprimuje na tlak pary vstupujúcej do 
odparky, alebo trocha vyšší, čím sa dosiahne zvýšenie kondenzačnej teploty pary rozpúšťadla, 
a tým možnosť jej opätovného použitia na ohrev zahusťovaného roztoku v odparke. Postup je 
schematicky znázornený na obr. 4.20. 
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Obr. 4.20  Schéma odparky  
       s rekompresiou  
       1 – odparka,  
       2 – turbokompresor  
       alebo parný injektor 
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Rekompresia sa v praxi nepoužíva veľmi často. Predovšetkým sa aplikuje tam, kde sa 
odparujú termolabilné roztoky alebo vtedy, ak nie je k dispozícii dostatok nízkotlakovej pary. 
Rekompresia je efektívna len vtedy, keď rozdiel teplôt medzi vyhrievacou parou a roztokom 
nie je veľký.  

 V odparkách s prirodzenou cirkuláciou je pohyb roztoku spôsobený rozdielom 
lokálnych hustôt roztoku, ktorý je vyvolaný teplotným rozdielom alebo bublinami pary. 
Voľbou vhodnej konštrukcie sa dá v odparke dosiahnuť dostatočne intenzívna prirodzená 
cirkulácia roztoku. Často je používaná vertikálna rúrková vyhrievacia sústava so stredovou 
cirkulačnou rúrou (obr.4.21). Cirkulácia roztoku je naznačená šípkami. 
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 Obr.4.21 Odparka s vertikálnou vyhrievacou sústavou 
 
Niektoré typy odpariek majú vysunutú vyhrievaciu sústavu, ktorá je s parným 

priestorom spojená pomocou potrubia (obr. 4.22). Je to odparka s vertikálnou vysunutou 
vykurovacou sústavou. Ak je potrubie pripojené na parný priestor tangenciálne, dosahuje sa 
lepšia cirkulácia roztoku a ľahšie oddeľovanie kvapiek roztoku od  pary rozpúšťadla. Odparka 
má vonkajšiu cirkulačnú rúru. Vysunutá vyhrievacia sústava sa ľahšie čistí, preto sa takéto 
odparky používajú na zahusťovanie látok, ktoré tvoria usadeniny.  
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konden. Obr.4.22 Odparka s vertikálnou vysunutou 
                 vyhrievacou sústavou 



V odparkách s nútenou cirkuláciou zabezpečuje cirkuláciu čerpadlo. Odparky 
s nútenou cirkuláciou sú vhodné na odparovanie viskóznejších kvapalín, pre ktoré sa nedajú 
použiť odparky s prirodzenou cirkuláciou. V týchto odparkách, vzhľadom na intenzívnu 
cirkuláciu roztoku, sa usadeniny tvoria pomalšie.  

V odparkách s prirodzenou aj nútenou cirkuláciou zotrváva kvapalina vo varnom 
priestore značnú dobu. V periodicky pracujúcich zariadeniach je to až niekoľko hodín, pri 
kontinuálnych asi hodinu, pretože objem kvapaliny predstavuje mnohonásobok objemového 
prietoku čerstvého roztoku. V odparkách s kvapalinovým filmom je prestup tepla veľmi 
intenzívny, a preto je doba zahusťovania oveľa kratšia ako pri iných typoch odpariek. Tieto 
odparky sa používajú na zahusťovanie termolabilných roztokov, pri ktorých je potrebné 
minimalizovať čas pôsobenia tepla na danú látku. Podľa  spôsobu vytvorenia kvapalinového 
filmu a podľa smeru prúdenia roztoku v rúrkach poznáme odparky: 

- s klesajúcim filmom (smer prúdenia roztoku zhora dolu), 
- so stúpajúcim filmom (smer prúdenia roztoku zdola hore), 
- s mechanicky udržiavaným filmom. 
 

Rúrková odparka so vzlínajúcim filmom je tvorená dlhým zväzkom rúrok, do spodnej 
časti ktorých sa privádza čerstvý roztok. Zmes kvapaliny a pár je hnaná veľkou rýchlosťou 
nahor, pretože na dlhých rúrkach dochádza k rýchlemu odparovaniu a tvorbe pár, ktoré 
strhávajú kvapalinu vo forme tenkého filmu pozdĺž stien rúrok. Tento typ odparky sa používa 
pre husté             a penivé roztoky. Nie je vhodná pre roztoky tvoriace usadeniny, pretože dlhé 
rúrky sa zle čistia. 

prívod pary

odvod kondenzátu

riedky roztok

koncentrát

a para rozpúšťadla

1 2 3

2 3 2

K odparkám s kvapalinovým filmom patrí aj platňová odparka.  Výhrevnú sústavu 
tvorí sústava platní, ktoré sú zoradené za sebou na vodiacich tyčiach medzi čelom 
a uzatváracím vekom odparky. Medzi stlačenými platňami vzniknú dva oddelené priestory, 
jedným priestorom prúdi vyhrievacia para a druhým priestorom zahusťovaný roztok. Roztok 
je zohrievaný z obidvoch strán a striedavo stúpa medzi prvou a druhou platňou a klesá medzi 
treťou a štvrtou platňou. Tento typ odparky je kombináciou odparky so stúpajúcim 
a klesajúcim filmom. Koncentrát je odvádzaný z odparky do valcového odlučovača, kde sa 
z vriaceho roztoku oddeľuje para rozpúšťadla. Výkon odparky závisí od počtu zaradených 
platní. 

Výhodou platňových odpariek je veľká teplovýmenná plocha vzhľadom na malý 
objem odparky, krátka doba zahusťovania, zvyčajne niekoľko sekúnd, a ľahká údržba 
a čistenie zariadenia. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 Obr.4.23   Schéma platňovej odparky 

1 – čelo odparky, 2 – platňa pary, 3 – platňa roztoku 
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Pre viskózne kvapaliny sa používajú odparky so 
stieraným filmom. Kvapalinový film sa vytvára rotujúcimi 
lopatkami rôznej konštrukcie. Hrúbka kvapalinového filmu 
závisí od viskozity kvapaliny a pohybuje sa v rozsahu od 0,1 mm 
do 1 mm. 

Na obr. 4.24 je odparka so stieraným filmom s rôznymi 
typmi stieračov. 
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Obr.4.24  Odparka so stieraným filmom 
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