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Wykład 1.       
 
Wstęp 
 
ZNACZENIE  ROZDZIELANIA  I  WZBOGACANIA  W  TECHNOLOGII,  PRZYGOTOWANIU  PRÓBKI  DO 
ANALIZY I W ANALITYCE JAKOŚCIOWEJ I ILOŚCIOWEJ 
 

1. Zakres „informacyjny”  i zakres zastosowań wiedzy uzyskanej w ramach przedmiotu Techniki 
Rozdzielania 

 
1.1. ‐ poznanie operacji rozdzielczych, stosowanych w: 

 

 technologii chemicznej, nieorganicznej, organicznej, w tym leków, detergentów, kosmetyków 
itp., 

 
 na etapie: 

 
‐  przygotowania surowca / wsadu do syntezy, 
 
‐ podczas realizacji operacji w procesie technologicznym, 
 
‐ w celu przygotowania finalnej postaci produktu. 
    

 dla  przygotowania  próbek  do  analizy  i  w  analityce  jakościowej  i  ilościowej  mieszanin 
substancji, tzn., w badaniach naukowych, monitoringu środowiska; 
 

 w analityce technicznej, procesowej i kontroli jakości produktów. 
 

1.2. ‐  opanowanie  podstawowych  umiejętności  doboru  operacji  rozdzielczych  i  warunków 
rozdzielania; 

 
1.3. ‐  opanowanie  umiejętności  projektowania  optymalnych  warunków  wykonywania  operacji 

rozdzielania w skali od laboratoryjnej do przemysłowej 
 
 

Przekazana  wiedza  będzie,  z  konieczności,  bazowała  na:  dotychczas  przyswojonej  przez 
studentów  wiedzy  w  zakresie  fizyki, matematyki,  chemii  ogólnej  i  nieorganicznej,  organicznej, 
fizycznej, maszynoznawstwa  i aparatury chemicznej. Byłoby bardzo wskazane, aby ten przedmiot 
miał miejsce  po  zakończeniu  nauczania w/w  przedmiotów, w  tym  także  technologii  chemicznej 
oraz inżynierii chemicznej i procesowej.  

 
„Usytuowanie”  tego  przedmiotu  przez  Komisję  Programową  kierunku  studiów  Technologia 

Chemiczna na IV‐tym semestrze, powoduje, że będzie to przedmiot wprowadzający do technologii 
procesów  chemicznych,  chemii  analitycznej,  oraz  inżynierii  chemicznej  i  procesowej,  które  to 
przedmioty będą studiowane później; 
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POJĘCIE OPERACJI  i PROCESU w  technologii, analityce, kontroli procesowej oraz kontroli  jakości, w 
tym, „w kontekście” SYSTEMÓW JAKOŚCI 
 
‐   łańcuch określonych operacji syntezy, rozkładu, rozdzielania, wzbogacania, … ,  „usytuowanych” w 
określonym powiązaniu / sieci, z uwzględnieniem planowania procesu, kontroli procesowej i kontroli 
jakości – wymóg każdego z istniejących systemów zapewnienia jakości. 
 

SCHEMAT IDEOWY PROCESU ‐ jako łańcucha, a najczęściej sieci operacji jednostkowych, bez i z 
odpowiednimi sprzężeniami zwrotnymi  

 
ROZDZIELANIE  MOŻE  TEŻ  BYĆ  PROCESEM,  szczególnie  w  przypadku  rozdzielania  mieszanin 
wieloskładnikowych,  np.  mówimy  o  PROCESIE  KOLUMNOWEJ  CHROMATOGRAFII  ELCYJNEJ,  gdzie 
mamy  pompowanie  eluentu,  jego  przepływ  przez  przewody,  przygotowanie  próbki  /  wsadu, 
dozowanie próbki / wsadu, rozdzielnie składników, a także detekcję  i oznaczanie stężeń składników 
opuszczających kolumnę w postaci tzw. pików chromatograficznych.  

 
 
PODZIAŁY TECHNIK / OPERACJI ROZDZIELANIA 
 
 

A) Z PUNKTU WIDZENIA LICZBY FAZ : 
 
‐‐ warunki jednofazowe: gaz, ciecz, ciało stałe (granulowane), płyn nadkrytyczny, plazma; 
 
‐‐ warunki układów dwufazowych:  
 

 gaz / ciecz, 

 ciecz / ciecz niemieszająca się, 

 ciecz / ciało stałe, 

 gaz / ciało stałe, 

 płyn nadkrytyczny / ciało stałe, 

 ciało stałe jednego rodzaju / ciało stałe drugiego rodzaju – najczęściej granulowane, 
 
‐‐ warunki układów trójfazowych: 
 

 najczęściej – gaz / ciecz / granulowane i porowate wewnątrz ziaren ciało stałe. 
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B) Z PUNKTU WIDZENIA WYKORZYSTYWANYCH ZJAWISK  i ODDZAŁYWAŃ OPERACJE  i PROCESY 

ROZDZIELANIA i WZBOGACANIA należy POGRUPOWAĆ i PODZIELIĆ w NASTĘPUJĄCY SPOSÓB 
 

L.p.  Grupa operacji i procesów 
rozdzielania 

Techniki należące do grupy  Przykładu zastosowań  Uwagi 

1  Chemiczne   ‐ strącanie frakcjonowane, 
‐  kompleksowanie,  
‐  elektrolityczne wydzielanie 

   

2  Hydrodynamiczne   ‐filtracja okresowa i ciągła 
‐ pseudofiltracja 
‐fluidyzacja i elutriacja,  
‐ wirowanie i ultrawirowanie, 
‐ flotacja, wypienianie 

   

3  Ekstrakcja ciecz – ciecz (LLE) 
 
‐‐ stopniowa,  
‐‐ ciągła  

‐ ekstrakcja stopniowa 
„współprądowa” 
‐ ekstrakcja ciągła – 
przeciwprądowa 
‐ ekstrakcja membranowa 
przeciwprądowa  ciągła  

   

4  Ługowanie  
‐ okresowe, 
‐ ciągłe 

‐ do cieczy (SLE) 
‐ do płynu nadkrytycznego 
(SFE); 

   

5  Adsorpcja do powierzchni 
ciała stałego  

 okresowej, 

 stopniowej, 

 ciągłej – SMB 

 SPE i SPME  

   

6  Absorpcja   ‐ do cieczy stacjonarnej (SLA);
‐ do cieczy płynącej (MLA) 

 Współprąd, 

 Przeciwprąd 

   

7  Operacje, procesy i techniki  
membran stałych oraz 
osmozy i dializy 

‐  mikrofiltracja (MF) 
‐  ultrafiltracja (UF) 
‐  nanofiltracja (NF) 
‐ odwrócona osmoza (RO) 
‐ dializa (D) 
‐ elektrodializa (ED) 

   

8  Operacje, procesy i techniki 
ciekłych membran ciągłych,  
zdyspergowanych i 
micellarnych 

‐ ciekłe membrany ciągłe 
‐ ciekłe membrany  
  zdyspergowane 
‐ techniki micellarne 

   

9  Chromatografia elucyjna 
sorpcyjna i jonowymienna 
oraz wymiana jonów  
w zastosowaniach:  
 
‐  analitycznych,  
‐  preparatywnych 
‐  procesowych 
 

‐ Chromatografia gazowa 
(GC) ‐ techniki kolumnowe i 
kapilarne; 
‐ Chromatografia cieczowa 
(LC) ‐ techniki  
kolumnowe i planarne; 
‐‐ RP / NP / HILIC / HIC / IEC i 
IC / I‐EXCL‐C / LEC; 
‐ Chromatografia z eluentem 
nadkrytycznym (SFC) 
 

‐‐ Analityczna, preparatywna i 
procesowa chromatografia 
elucyjna ‐ gazowa (P‐GC), 
cieczowa (P‐LC,  
P‐HPLC) i z eluentem 
nadkrytycznym (P‐SFC)  
‐‐‐ operacje i techniki 
okresowe,  
stopniowe i ciągłe, w tym, 
SMB w zastosowaniu do 
chromatografii elucyjnej; 

 

10  Elektroforeza żelowa i 
kapilarna oraz  
elektrochromatografia 

‐  elektroforeza żelowa 

 jednowymiarowa,  

 dwuwymiarowa 
‐  elektroforeza kapilarna, 
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‐  elektrochromatografia 

11  Operacje, procesy i techniki 
destylacji i rektyfikacji 

 okresowej 

 ciągłej 

 
‐  bezprzeponowej,  
‐  membranowej 
 

   

12  Inne operacje, procesy i 
techniki wzbogacania i 
rozdzielania  

 ‐ FFF,  
‐  CCC, 
‐  HDE, wzbogacanie 
dyfuzyjne strefowe, ... 

   

 
W przygotowaniu jest skrypt:  
 
M. Kamiński (ed), "Operacje Procesy i Techniki Rozdzielania w Chemii i Technologii Chemicznej, 
Biotechnologii i Technologii Ochrony Środowiska z Ćwiczeniami Laboratoryjnymi", Wydawnictwo, 
2009; 
  
Każdy rozdział jest integralną całością, mimo odniesień do rozdziałów pierwszego do piątego ‐ w 
zakresie zasad i zależności podstawowych. Każdy rozdział od szóstego do siedemnastego zawiera 
metody i techniki postępowania rozdzielczego, najważniejsze przykłady aplikacyjne w zakresie ‐ 
przygotowania próbki do analizy, analitycznych i preparatywnych zastosowań określonych operacji 
jednostkowych i procesów rozdzielania w chemii, technologii chemicznej, biotechnologii i technologii 
ochrony środowiska oraz kończy sie 3‐ma do 5‐cioma przykładami ćwiczeń laboratoryjnych dla każdej 
z technik; 
 
Rozdziały : 
 
1.    Wstęp ‐ znaczenie, ogólny opis zakresu zastosowań operacji, procesów i technik rozdzielania 
2.    Prawa, zasady i zależności podstawowe w operacjach, procesach,  procesach i technikach  
       rozdzielania i wzbogacania ‐ termodynamika, kinetyka, hydrodynamika, dyspersja, elektrochemia  
       rozdzielania i wzbogacania; 
3.    Metody i ograniczenia w zakresie maksymalizacji efektywności operacji, procesów i technik  
       rozdzielania i wzbogacania; 
4.    Zasady przenoszenia i powiększania skali operacji rozdzielania 
5.    Najważniejsze zasady dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP) i dobrej praktyki wytwarzania (GMP) w  
       operacjach, procesach, technologiach i technikach rozdzielania i wzbogacania, w tym, znaczenie i  
       praktyka w zakresie standardowych procedur operacyjnych (SOP). 
6.    Operacje, procesy i techniki chemiczne i elektrolityczne ‐ rozdzielanie strąceniowe, rozdzielanie  
       elektrolityczne; 
7.    Operacje, procesy i techniki hydrodynamiczne ‐ filtracja, fluidyzacja, elutriacja, wirowanie,  
       ultrawirowanie, flotacja, wypienianie; 
8.    Operacje, procesy i techniki ekstrakcji / ługowania ‐ stopniowe / ciągłe ‐ do cieczy (LLE) oraz do  
        płynu nadkrytycznego (SFE); 
9.    Operacje, procesy i techniki adsorpcji do powierzchni ciała stałego (SA), w tym SPE i SPME oraz  
       absorpcji do stacjonarnej (SLA),  albo płynącej cieczy (MLA) ‐ operacje, procesy i techniki  
       okresowe i stopniowe oraz ciągłe, w tym SMB; 
10.  Operacje, procesy i techniki z wykorzystaniem nieselektywnych i selektywnych membran  
        stałych ‐ mikro‐ ultra‐ i nanofiltracja przez membrany; 
11.  Operacje, procesy i techniki osmozy, dializy i elektrodializy; 
12.  Operacje, procesy i techniki ciekłych membran ciągłych i zdyspergowanych; 
13.  Operacje, procesy i techniki chromatografii elucyjnej i wymiany jonów w zastosowaniach  
        analitycznych i semi ‐ preparatywnych 
13.1.  GC ‐ techniki kolumnowe i kapilarne 
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13.2.  LC ‐ RP / NP / HILIC / HIC / IEC i IC / I‐EXCL‐C / LEC ‐ techniki kolumnowe i planarne 
13.3. SFC 
13.4.  Preparatywna chromatografia elucyjna ‐ gazowa (P‐GC), cieczowa (P‐LC, P‐HPLC) i z eluentem  
           nadkrytycznym (P‐SFC) w zastosowaniach preparatywnych i procesowych ‐ operacje i techniki  
           okresowe, stopniowe i ciągłe, w tym SMB w zastosowaniu do chromatografii elucyjnej; 
14.   Operacje, procesy i techniki elektroforezy zelowej i kapilarnej oraz elektrochromatografii; 
15.   Operacje, procesy i techniki destylacji i rektyfikacji bezprzeponowej i membranowej; 
16.   Inne operacje, procesy i techniki wzbogacania i rozdzielania ‐ FFF, CCC, SPME, HDE, wzbogacanie  
         dyfuzyjne strefowe, ... 
17.   Zasady projektowania operacji, procesów oraz aparatury, urządzeń i wyposażenia do realizacji  
         operacji i procesów rozdzielania oraz odpowiednich  urządzeń i ustrojów pomiarowych i  
         detektorów 
 
Dodatek ‐ najważniejsze dane fizyczne i fizykochemiczne przydatne w  projektowaniu operacji, 
procesów i technik rozdzielania. 
 
 
 
 

Techniki Rozdzielania ‐ Wykład 1 ‐ uzupełnienie 
 
1. Zakres  przedmiotu:  Zapoznanie  słuchaczy  z  operacjami,  mechanizmami  fizykochemicznymi  i 

procesowymi,  wykorzystywanymi  w  przypadku  technik  oraz  metod  rozdzielania  i  izolacji 
składników mieszanin w  technologii chemicznej organicznej  i nieorganicznej oraz technologiach 
pokrewnych. Metody „konwencjonalne” powinny być znane słuchaczom z przedmiotu inżynieria 
chemiczna  i  procesowa.  Jednakże  przedmiot  ten  będzie  dopiero  w  przyszłości  przedmiotem 
studiów,  stąd  konieczne  jest  uwzględnienie  podstaw  tych  technik  i metod,  tzn.  odpowiednich 
operacji  i  procesów w  ramach mojego wykładu.  Chodzi  o  techniki  i metody  oraz  o  operacje  i 
procesy stosowane w różnych dziedzinach tzw., wysoko‐tonażowej technologii chemicznej, takie, 
jak:  filtracja,  wirowanie,  sedymentacja  i  dekantacja,  ekstrakcja  ciecz  –  ciecz,  destylacja  i 
rektyfikacja, absorpcja, adsorpcja, ługowanie, krystalizacja, flotacja, suszenie.  
Główne pojęcia oraz zasady  fizykochemiczne  i procesowe  są  takie  same w konwencjonalnych  i 
niekonwencjonalnych  technikach  rozdzielania. Warto  je poznać wstępnie w  ramach niniejszego 
kursu,  a  następnie  łatwiej  je  będzie  sobie  przypomnieć  i  stosować w  ramach  kursu  inżynierii 
chemicznej i procesowej. 

2. Przedmiotem  wykładu  będą  też  techniki  i  metody  oraz  operacje  i  procesy  rozdzielania  i 
wyodrębniania  substancji  zaliczane  czasem  jeszcze  do  tzw.  „niekonwencjonalnych”.  Przy  czym 
trzeba  mieć  świadomość,  że  ta  metoda,  która  dzisiaj  jest  metodą  niekonwencjonalną,  jutro 
będzie prawdopodobnie metodą konwencjonalną, powszechnie stosowaną. Przykładem techniki 
separacyjnej,  która  20  lat  temu była uważana  za niekonwencjonalną  jest  kolumnowa  elucyjna 
chromatografia  cieczowa  HPLC,  bez  której  obecnie  nie  można  sobie  wyobrazić  praktycznie 
żadnego nowoczesnego zakładu produkcji farmaceutycznej, albo biotechnologicznej. 

3. Oto lista grup technik i metod rozdzielania, które będą przedmiotem wykładu: 

 Techniki  i metody  ekstrakcyjne współ  –  i  przeciwprądowe,  ,  tzn:  techniki  i metody  ekstrakcji 
ciecz – ciecz,  ługowania, w tym, tzw. ekstrakcja w aparacie Soxleta, przeciwprądowa ekstrakcja 
wielostopniowa, a także przeciwprądowa   chromatografia w układach ciecz – ciecz, tzw, „CCC”; 

 Precypitacja, krystalizacja i rekrystalizacja,  

 Techniki  i metody  filtracyjne, oparte w skali technicznej  i procesowej o wykorzystanie operacji 
„zwykłej” filtracji, a także pseudo‐filtracji, takie jak, nanofiltracja, mikrofiltracja, ultrafiltracja;  

 Odparowywanie rozpuszczalnika w wyparkach i bateriach wyparnych, w tym, cienkiej warstwie a 
także liofilizacja, czyli odparowywanie z fazy stałej na drodze sublimacji molekuł rozpuszczalnika; 
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 Koagulacja i sedymentacja, wirowanie i ultrawirowanie; 

 Techniki  i metody  z wykorzystaniem mechanizmu  sita molekularnego  (GPC  / SEC) w układach 
liofilowych, a także w mniejszym stopniu – hydrofilowych, tzn., technika i metody chromatografii 
wykluczania  (żelowej),  z  wykorzystaniem  miękkich  –  spęczniałych,  albo  twardych  wysoko‐
usieciowanych kopolimerów i dezaktywowanych szkieł porowatych;  

 Techniki i metody elucyjnej chromatografii kolumnowej i planarnej ‐ adsorpcyjnej i podziałowej 
– cieczowej  (LC), gazowej  (GC),  lub  z eluentem w  stanie nadkrytycznym  (SFC), w układach  faz 
odwróconych  (RP), normalnych  (NP), a  także w warunkach oddziaływań hydrofobowych  (HIC), 
lub hydrofilowych (hydrofilowo – lipofilowych  ‐ HILIC);  

 Techniki  i  metody  wymiany  jonów  oraz  chromatografii  jonowymiennej  z  wykorzystaniem 
mocnych  i  słabych  /  „miękkich”  i    „twardych”  wymieniaczy  jonowych  –  stosowanie  w  tych 
warunkach chemisorpcji / chemidesorpcji, albo w jonowymiennej chromatografii elucyjnej; 

 Elucyjne kolumnowe i cienkowarstwowe techniki i metody z zastosowaniem adsorpcji ‐ desorpcji 
w układzie faz odwróconych, normalnych i jonowymiennych (sorpcje desorpcja w układach ciecz 
–  ciało  stałe oraz  tzw. ekstrakcja do  fazy  stałej  (SPE), w  tym, marginalnie –  techniki  i metody 
sorpcji  –  desorpcji  z  wykorzystaniem  mechanizmu  oddziaływań  hydrofobowych  „HIC”,  albo 
wysoce  selektywnych  mechanizmów  powinowactwa,  jako  technik  bardzo  ważnych  w 
biotechnologii i biochemii, ale mało istotnych w technologii chemicznej;  

 Inne techniki  i metody, jak, osmotyczne, rozdzielanie w polu sił (Field Flow Fractionation – FFF),  
membranowa  technika  odwróconej  osmozy  (RO),  wykorzystanie  prostego  zjawiska  osmozy  z 
zastosowaniem  nie  selektywnych  i  selektywnych  membran,  techniki  ciekłych  membran, 
elektroosmozy i elektrodializy, a także polimembranowych kolumn chromatograficznych i inne; 

 
4. W zakresie skali procesu rozdzielania trzeba mieć świadomość, że każda metodyka optymalnego 

postępowania  separacyjnego musi  najpierw  zostać  opracowana w  skali  laboratoryjnej,  zwanej 
skalą  modelową.  Dopiero  potem  można  się  zająć  przeniesieniem  skali  rozdzielania  do  skali 
ćwierć‐technicznej,  a  niekiedy  od  razu  ze  skali  modelowej  do  skali  procesowej.  Zasady 
przenoszenia  skali  rozdzielania  są podobne dla  różnych  technik  i metod  rozdzielczych,  chociaż  
nie  zawsze  identyczne,  szczególnie  gdy  z  zwiększeniem  skali  wiążą  się  zmiany  warunków 
hydrodynamicznych, w tym skali mieszania, warunków wymiany ciepła, czy wartości dróg dyfuzji. 
Ogólne  zasady  powiększania,  ogólnie  –  przenoszenia  skali  operacji  i  procesów  rozdzielania 
Słuchacze  poznają  podczas  kursu  inżynierii  procesowej  i  bioprocesowej.  Zwracam  uwagę  na 
pojęcie podobieństwa  fizycznego układów, podobieństwa hydrodynamicznego, na pojęcie  liczb 
kryterialnych i temu podobne zasady postępowania przy projektowaniu warunków przenoszenia 
skali.  Trzeba  też  zwrócić  uwagę,  że  przenoszenie  skali  niektórych  procesów  rozdzielczych  jest 
teoretycznie  bardzo  proste,  jak  np.  w  przypadku  chromatografii  cieczowej.  Jednak  i  w  tym 
wypadku  sprawa  też  nie  jest  aż  taka  prosta,  jak  się  teoretycznie  wydaje.  Nieoczekiwanie, 
napotkane  trudności  są,  jednak,  spowodowane  raczej  przyczynami  natury  „technologicznej”  i 
teoretycznie nie można ich było przewidzieć. 

 
5. Każdy wykładowca  lubi zawsze zaczynać od podziałów. Podzielić  techniki  i metody  rozdzielania 

można z wielu różnych punktów widzenia. Można wyodrębnić: 
 
‐ Techniki  i  metody  chemiczne  i  elektrochemiczne  (frakcjonowanie  strąceniowe,  tworzenie  i 

rozdzielanie związków kompleksowych, rozdzielanie z zastosowaniem elektrolizy); 
‐ Techniki i metody hydrodynamiczne ‐ z wykorzystaniem jedynie siły grawitacji, lub przyspieszenia 

dośrodkowego,  albo  nadciśnienia,  a  więc  przepływu  wymuszonego,  lub  wszystkich  tych 
oddziaływań jednocześnie; 

‐ Techniki i metody natury dyfuzyjnej, dyfuzyjno – sorpcyjnej, specyficzne metody powinowactwa, 
metody  elektromigracyjne  i  inne    realizowane  wykorzystaniem  zjawisk  elektrokinetycznych  i 
elektroosmotycznych; 
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‐ Techniki  i  metody  wykorzystujące  jednoczesna  wymianę  ciepła  i  masy,  np.  odparowanie, 
sublimację, suszenie; 

‐ Techniki i metody z wykorzystaniem prawa podziału Nernsta, prawa Henriego, a więc ekstrakcji, 
absorpcji. 

‐ W  zakresie  technik  i  metod  sorpcyjnych  można  wyodrębnić  techniki  selektywnej  sorpcji  ‐ 
desorpcji,  techniki  rugowania,  albo  techniki  elucyjne  w  warunkach  elucji  izokratycznej  i 
gradientowej. 

 
6. Omawiając,  a  raczej  sygnalizując  reguły  i  prawa  rządzące    zjawiskami  wykorzystywanymi  i 

ograniczającymi  w  praktyce  zakres  wykorzystania  technik  i  metod  rozdzielania  oraz  izolacji 
substancji, trzeba zwrócić uwagę na następujące: 
 

‐ Bilansowanie masy  i  entalpii  operacji  składowych  oraz  całego  procesu  rozdzielania  i  izolacji. 
Pomocne są w  tutaj wykresy Sankey’a  i układy  równań  liniowych opisujących składowe bilansu 
masy i energii; 
 

‐ Prawa  dyfuzji  Fick’a,  pierwsze  dla  warunków  stanu  ustalonego  i  roztworów  bardzo 
rozcieńczonych  i  drugie,  dla  warunków  zmiennego  w  funkcji  czasu  stężenia  substancji 
dyfundujących i dla roztworów o wysokich stężeniach; 
 

‐ Zasady określania siły napędowej procesu wymiany masy, jako proporcjonalnej do różnicy stężeń 
‐ lokalnie – do różnicy stężeń miejscowych, a dla całego procesu: do tzw. zastępczej, efektywnej  
różnicy stężeń. Przy czym współczynnikiem proporcjonalności jest współczynnik przenikania, albo 
współczynnik wymiany masy. Podobne zależności dotyczą procesu wymiany ciepła w operacjach 
jednostkowych  z  tą  różnicą,  że  współczynnikiem  proporcjonalności  jest  odpowiednio 
współczynnik  wnikania  ciepła  i  współczynnik  przenikania  ciepła,  a  siła  napędową  –  różnice 
temperatury, odpowiednio: lokalne i zastępcze. 

 
Odpowiednie zależności dla  jednostkowych  strumieni wnikającej masy, albo entalpii  (ciepła)  są 
następujące: 
 
      dm / Adt = k Δc ;   di / Adt = k ΔT                (1) 
 
albo dla operacji (procesów) przenikania, odpowiednio: masy i ciepła: 
 
      dm / Adt = K  Δc ;   di / Adt = K  ΔT            (2) 
 
przy  czym,  ilość  wymienionej  w  jednostce  czasu  masy,  albo  wymienionego  ciepła  (zmiany 
entalpii) są proporcjonalne do powierzchni wymiany masy, albo ciepła – A 
 
Wartości współczynników odpowiednio wnikania, albo przenikania masy i ciepła opisują szybkość 
wnikania  masy,  albo  ciepła  i  są  zależne  od  bardzo  wielu  czynników,  takich  jak  warunki 
hydrodynamiczne opisywane  liczbą Reynoldsa   Re=udρ/ν  ,   warunki dyfuzji, albo dyspersji masy 
opisywane  liczbą masowa, Peckleta Pe=ud/D,  albo  cieplną Grashoffa: Gr= udΔT/λ.,  a  także od 
tzw.  czynników  geometrycznych.    Dla  poszczególnych  procesów  rozdzielczych  odpowiednie 
formuły definiujące liczby kryterialne są różne, ale zasady są zawsze takie same. 
 
Osobnym  problemem  przy  opisie  szybkości  wnikania  i  przenikania  masy  jest  wartość  siły 
napędowej,  zarówno  lokalnej,  jak  i  zastępczej. Są  tu uwzględniane  różne  „podejścia”,  takie  jak 
wykorzystanie  średnich  logarytmicznych  z  lokalnych  sił  napędowych  ze  „skrajów” wymiennika 
masy  lub ciepła  ‐  średnich geometrycznych, albo  średnich arytmetycznych  ‐ gdy można przyjąć 
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założenia  upraszczające.    Przy  czym,  z  reguły  inaczej  oblicza  się  zastępcze  różnice  stężeń  i 
temperatur dla procesów przeciwprądowych, współprądowych, czy dla procesów mieszanych. 
 
Należy  też  na  wstępie  zwrócić  uwagę,  że  zdecydowana  większość  operacji  i  procesów 
rozdzielania  jest  realizowana  w  warunkach  dynamicznych,  tzn.,  nie  ma  warunków  osiągania 
stanów  równowag  fizykochemicznych.  Z  tego  powodu  wykorzystuje  się  linie  równowag 
fizykochemicznych  jako wartości  hipotetyczne, możliwe  do  osiągnięcia  tylko  teoretycznie,  a w 
praktyce  operacje  i  procesy  zachodzą  wzdłuż  tzw.  linii  operacyjnych  często  dość  znacznie 
odległych  od  przebiegu  linii  równowag  fizykochemicznych.  Trzeba mieć  świadomość,  że  im  te 
odległości są większe, tym operacje i procesy zachodzą szybciej i konieczna liczba stopni wymiany 
masy,  czy  niezbędna  do  stosowania  liczba  tzw.  półek  teoretycznych  jest  mniejsza.  Jednakże 
mamy  z  takimi  warunkami  do  czynienia  tylko  w  przypadku  tzw.  łatwych  problemów 
rozdzielczych. Gdy problem rozdzielczy jest trudny, tzn., gdy składniki rozdzielanej mieszaniny w 
bardzo niewielkim  stopniu  różną  się odpowiednimi właściwościami  fizykochemicznymi, których 
zróżnicowanie  jest  wykorzystywane  do  rozdzielania  (odpowiednio  małe  różnice,  gęstości, 
wielkości  cząstek,  wartości  współczynników  dyfuzji,  wartości  współczynników  podziału, 
rozpuszczalności, powinowactwa sorpcyjnego, powinowactwa do jonów wymieniacza jonowego, 
polarności,  hydrofobowości  itd.)  ‐  z  reguły  jest  wówczas  konieczna  wysoka  liczba  jednostek 
przenikania masy i odpowiednio wysoka liczba półek teoretycznych aparatu rozdzielającego, czyli 
tzw. wysoka sprawność rozdzielania. 
 
Tak,  wiec,  takie  pojęcia,  jak  wysokość  wypełnienia  odpowiadająca  jednostce  wnikania  masy 
(WJWM), czy, przenikania masy (WJPM), albo liczba jednostek wnikania masy (LJWM), czy liczba 
jednostek  przenikania   masy  (LJPM),  albo  konieczna  do  zajścia  rozdzielenie  liczba  tzw.  półek 
teoretycznych aparatu (LPT),  lub pojęcie wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT)  lub 
(HETP)  to pojęcia,  które  są podstawą  każdego projektowania operacji  i procesów  rozdzielania. 
Przy  czym  im  niższe wartości  udaje  się  osiągnąć w  praktyce  dla wysokości  jednostki wnikania 
(WLWM) i przenikania masy (WJPM) oraz dla wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT 
/  HETP),  tym  korzystniejsze  są warunki  rozdzielania.  Jednocześnie, wówczas  tym mniejsze  są 
odpowiednio, tzw. „opory wnikania” i „opory przenikania masy”, tzn., wysokie wartości osiągają 
odpowiednie współczynniki wnikania (k) i przenikania masy (K) oraz korzystne, niskie są wartości 
WRPT (HETP, albo po prostu „H”).  

 


