
 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

ABSTRAKT 

 
Tato diplomová práce se zabývá velmi malými cyklonovými odlučovači, které by mohly být 

teoreticky využity pro čistění spalin. V rešeršní části této práce se pojednává o vzniku částic při 

spalování, charakteristice jednotlivých částic co se vlastností týče, představení dalších možností 

čistění spalin a v neposlední řadě o cyklonovém odlučovači, kde je snaha pochopit veškeré vlivy, 

které se podílejí na výsledné odlučivosti cyklonu. V experimentální části dochází k výpočtu 

samotného cyklonu a teoretické odlučivosti, dále pak k ověření dané odlučivosti pomocí cyklonu 

vyrobeného na 3D tisku, jednak gravimetrickou metodou, která je určena pro větší částice, ale také 

pomocí zařízení PALAS, které je zaměřeno spíše na částice v jednotkách µm. Na konci 

experimentální části by mělo dojít ke srovnání teoretických a naměřených hodnot. 

Klíčová slova 

 

Cyklon, odlučivost, částice 

ABSTRACT 

 
This thesis deals with really small cyclone separators which could be used for a flue gas 

purification. The search section discusses particle formation in combustion, their characteristics, 

any other flue gas cleaning options and last but not least, a cyclone separator where is the effort to 

understand all the influences that contribute to a cyclone’s resulting separability. The Experimental 

section analyses a calculation of the cyclone and theoretical separability, a verification of this 

separability using a cyclone created by a 3D printer. On the one hand, the verification was made 

by gravimetric analysis which is intended for a bigger particles, on the second hand, it was made 

using the PALAS which is aimed at particles in µm. There is also a comparison of theoretical and 

measured values in this section. 
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1 ÚVOD 

Jelikož žijeme v době, kdy neustále dochází k navyšování komfortu člověka, tak samozřejmě 

zvyšování komfortu s sebou nese i spoustu úskalí, čímž je zejména zhoršování životního 

prostředí. Samozřejmě velký podíl na tomto zhoršení nese i neustálý rozvoj průmyslů, proto se 

průmysl významně podílí na podmínkách pro život každého jedince. 

Dle českého hydrometeorologického ústavu patří znečišťování ovzduší k velkému problému 

dnešní doby, jelikož špatná kvalita ovzduší má významný dopad na lidské zdraví. Látky, které 

se uvolňují do ovzduší z různých odvětví průmyslu, mohou způsobovat několik druhů nemocí, 

jež mohou mít dopad na lidské zdraví třeba jen mírný, ale také i velice závažný. Je zřejmé, že 

nejvyšší podíl na znečišťování ovzduší nese automobilový průmysl a lokální vytápění 

v domácnostech viz obr. 1.1 [1][2]. 

 

Obr. 1.1 Podíl sektorů NFR (sektorové členění zdrojů dané klasifikací pro ohlašovaní) na 

celkových emisích v roce 2015 (upraveno) [1] 

Aby nedocházelo stále ke zhoršování ovzduší, jsou tu určité limity, které regulují množství 

emisí, jež může dané zařízení vypouštět do ovzduší. Mezi zástupce, kde dochází k největší 

produkci emisí, patří automobilový průmysl (výroba i samotná doprava), ale také velká 

energetická zařízení, u kterých se legislativou udává povinnost čistit spaliny, jež odcházejí do 

ovzduší. Proto je povinné odlučovací zařízení, které odstraňuje tuhé částice z proudu plynu. 

Mezi nejvíce používané odlučovače patří elektroodlučováky. Ty dosahují i nejlepších výsledků, 

ale hojně v praxi se využívají různé typy odlučovačů řazených sériově za sebou, proto dojde 

v této práci ke stručnému představení různých typů. 

Mezi odlučovače je řazen i cyklonový odlučovač, který se vyznačuje jednoduchou konstrukcí, 

tudíž i nízkou cenou oproti ostatním typům. Proto se zdá být vhodné ověřit tento typ 

odlučovače, jak se chová v miniaturních provedeních oproti běžné velikosti používané  

v praxi tak, aby případně v budoucnu mohlo docházet i k čistění spalin v domácích zařízeních 

s dobrou odlučivosti částic a nízkou pořizovací cenou. Proto v této práci dojde k navržení 

miniaturních cyklonů a k jejich ověření v laboratorním prostředí. 
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2 Tuhé znečišťující látky – TZL, principy a technologie jejich 

odstranění  

Při spalovaní v energetických provozech se jako primární paliva používají plynná paliva, 

kapalná paliva a tuhá paliva. Do tuhých paliv se řadí biomasa, dřevo, uhlí a rašelina.  

U kapalných paliv se vychází především z úpravy ropy, která se přepracovává na topné oleje, 

jež následně lze spalovat. U plynných paliv je největším zástupcem zemní plyn, v menší míře 

to dále mohou být umělé plyny, které vznikají jako vedlejší produkt např. při výrobě 

železa.  Spalováním fosilních paliv, dřeva, ale také biomasy vznikají látky, které dle legislativy  

o ochraně ovzduší znečišťují ovzduší. Látky, jež vznikají při spalování, jsou považovány 

za základní znečišťující látky, které ovlivňují kvalitu ovzduší. Jsou to tyto látky: [3] 

● oxid dusíku NOx, 

● oxid uhelnatý CO,  

● oxid siřičitý SO2, 

● organické látky,  

● tuhé znečišťující látky.   

Dále se tato práce bude zabývat pouze tuhými znečišťujícími látkami.  

2.1 TZL  

Tuhé znečisťující látky (dále označovány už jen TZL) jsou různě veliké částice, které  

se zdržují v atmosféře. Jejich zápornou vlastností je schopnost dalekého doletu. Částice se dělí 

do dvou kategorií, které tyto částice označují:  

● emise – látky, které jsou vypouštěny ze zdroje znečištění,  

● imise – látky, které v ovzduší jsou již obsaženy.  

Produkce TZL je úměrná typu použitého paliva a jeho vlastnostem. Také však velmi závisí  

na volbě spalovacího zařízení. Částice jsou děleny do skupin, které ulehčují orientaci  

ve velikostech částic. Skupiny se označují PMx
1
 (z anglického slova Particulate 

Matter). Výchozí veličinou, dle které jsou částice do daných skupin děleny, 

je aerodynamický průměr částice. Na základě velikosti částic dochází k základnímu dělení  

do dvou frakcí:  

● frakce jemná – částice, které jsou menší než 2,5 μm, označovány PM2,5,  

● frakce hrubá – částice, které jsou větší než 2,5 μm.  

Částice, které tvoří frakci jemnou a hrubou, jsou velice rozdílné. Liší se chemickým složením, 

způsobem, kterým dané částice vznikají, snižováním množství, odstraňováním částic při 

spalování, dodržováním emisních limitů, vznikem a také tím, jak daná částice škodí lidskému 

organismu. Následkem rozdílných vlastností nelze ze známé koncentrace jedné frakce odvodit 

koncentraci frakce druhé. Světová zdravotnická organizace doporučuje regulovat, posuzovat  

a vyhodnocovat jednotlivé frakce samostatně [4]. 

2.2 Vznik TZL  

TZL obecně vznikají různými jevy odehrávanými v přírodě (vulkanická činnost, mořský 

aerosol vypařený ve vzduchu, zvětrávání…), ale také zemědělskou a průmyslovou činností  

a v neposlední řadě spalovacími procesy. Za nejvíce znečišťující se považují právě spalovací 

procesy, při nichž se uvolňuje řada různých kovů, které mají tendenci vázat se na velmi jemné 

 
1
 x označuje velikost částice v µm např. PM10 jsou částice o velikosti 10 µm. 
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částice. Ty ve vzduchu mají tendenci zůstávat delší dobu jako suspendované částice2 a také 

mají schopnost doletu na delší vzdálenost [3]. 

Při spalování paliva vznikají TZL, které se dělí do dvou základních skupin: 

● primární – jsou to takové částice, které vznikají za vysokých teplot přímo ve 

spalovací zóně,  

● sekundární – tyto částice se tvoří až později v atmosféře anebo v kouřové vlečce3. 

Dále se diplomová práce bude zabývat pouze primárními částicemi, které vznikají v centru 

spalovacího zařízení. Tyto částice lze rozdělit podle formování a procesu, který vede k jejich 

vzniku, na: 

● saze, 

● organické částice, 

● popílek. 

Vznik primárních částic závisí na spalovacích podmínkách, na typu spalovacího zařízení a na 

volbě paliva [4]. 

 

Obr. 2.1 Tvorba částic při spalování [4] 

 
2 Suspendované částice – různorodá směsice anorganických i organických částic, s rozdílnou velikostí. Jsou to 

částice, jak kapalné, tak pevné, které disponují různým složením a původem [5]. 
3 Kouřová vlečka – je to útvar v ovzduší, který obsahuje kouř společně s dalšími znečišťujícími látkami, které se 

vytváří z určitého zdroje anebo také z různých zdrojů. Vzhled (délka, tvar) této vlečky je ovlivněn 

meteorologickými podmínkami [6]. 
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2.2.1 Popílek 

Při spalování paliva je nutné rozlišovat pojmy popel a popílek, jako dva rozlišné pojmy, jelikož 

pojem popel označuje částice, které propadávají spalovacím roštem a neodchází z kotle se 

spalinami. Na rozdíl od toho popílek tvoří částice, které opouští spalovací zařízení se spalinami 

a jsou větší než 1 µm. Tvorba popílku a popele závisí na chemickém složení popeloviny 

v palivu, na druhu použitého paliva, na podmínkách spalování a použité technologii. Částice, 

které jsou menší než 1 µm, se produkují z anorganických těkavých látek, které se uvolňují 

z paliva během spalování v plynné formě (koagulací, kondenzací, nukleací, aglomerací,  

viz obr. 2.1). Popílek je velmi jemný a jeho částice jsou velmi malé (0,01 až 0,02 mm).  

Negativní dopad má na jehličnaté stromy a zemědělské plodiny, dále má vysoký dopad na živé 

organismy, jelikož částice se usazují v dýchacím ústrojí [4]. 

2.2.2 Saze 

Saze jsou složeny z organických materiálů a elementárního amorfního uhlíku. Jejich produkce 

probíhá přímo v plamenu složitými mechanismy, tvoří se při nedokonalém spalování prchavé 

hořlaviny. Obecně platí, že při tvorbě sazí nezáleží na teplotě, jelikož saze se mohou tvořit při 

nízkých, ale i při vysokých teplotách. Ve vysokých teplotách alifatické a aromatické uhlovodíky 

jsou prvním fragmentem, který se začíná zvětšovat do více fragmentů a tvoří molekuly, 

produkující saze. Zato při nízkých teplotách jsou saze produkovány přímo do grafitových 

struktur aromatickými uhlovodíky. Tvorba částic sazí závisí především na druhu paliva, typu 

plamene a druhu spalovacího zařízení [4]. 

2.2.3 Organické částice 

Organické sloučeniny vznikají spalováním biomasy. Pro organické částice jsou typické rozdílné 

parciální tlaky. Nejčastěji se pak tyto částice zachytávají na jiných částicích tvořících jemnou 

frakci a mnohé stojí za kontaminací podzemních vod. Stejně jako popílek mají tyto částice 

negativní vliv na živý organismus, u kterého mohou poškodit nervovou soustavu anebo 

způsobit různé alergické problémy a karcinogenní onemocnění [4]. 

2.2.4 Vliv jemných částic na lidský organismus 

Částice jsou rozdílné v řadě chemických a fyzikálních vlastností. Chemické vlastnosti mají 

největší vliv na toxicitu. Charakter zdroje emisí má vliv na velikost a tvar částic. Do lidského 

těla se částice nejčastěji dostanou dýchacími cestami, ale mohou do těla také pronikat kůží nebo 

společně s potravou. 

To, jak je částice velká, má zásadní vliv na pronikání do těla a na ukládání v dýchací soustavě. 

Velké částice jsou převážně zachycovány v horních cestách dýchacích, kde může dojít 

k polknutí, nebo k vykašlání. Vdechnutelné frakce rozlišujeme na extrathorakální,  

ty vstupují do dýchacích cest a převážně se usazují na sliznici v dutině ústní a nosní (zeleně 

vyznačené na obr. 2.2, PM10), a na tracheobronchiální, ty se dostávají do počátku plic, kde  

se zachycují v oblasti průdušek (oranžově vyznačená oblast, PM2,5). Respirabilní frakce  

je tvořena nejmenšími částicemi – ty mají schopnost dostat se až do nejmenších plicních 

sklípků, do oblasti, kde dochází k výměně dýchacích plynů (na obrázku červeně a modře, 

PM0,1).  
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Obr. 2.2 Pronikání částic do dýchacího ústrojí [4] 

Částice jsou mnohem menší než buňka v lidském těle, proto zvládají překonávání biologických 

bariér a mohou se dostat např. společně s krví do celého těla. Tím pádem se mohou dostat až 

do buněk orgánů, které jsou zásobovány nejvíce krví (játra, srdce). Chování částic v lidském 

těle nelze stoprocentně určit, jelikož velice záleží na materiálu, ze kterého je částice složena. 

Obranná reakce proti ukládání částic v těle má dvě fáze a spočívá v transportu. První fáze se 

nazývá rychlá. V tracheobronchiální části plic se částice hlenem vytlačují pryč z dýchací 

soustavy. Druhá fáze se nazývá pomalá a principem je pohlcování částic [4]. 
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3 Odlučování tuhých částic 

Odlučovače tuhých částic se považují za poslední variantu. Pokud nelze částice omezit úpravou 

technologie, procesem spalování anebo likvidací přímo u zdroje, nastupují odlučovače. Tato 

zařízení minimalizují částice, aby nedocházelo k jejich úniku do okolního prostředí. 

Jako elementární hledisko, dle kterého se posuzuje funkčnost odlučovače, se považuje to, jak 

dané zařízení odlučuje částice, tj. celková odlučivost zařízení, dále spotřeba energie, která musí 

vyrovnat tlakovou ztrátu odlučovače. A samozřejmě náklady na pořízení a provoz. Dle těchto 

vlastností lze určit vhodný typ zařízení pro dané použití [7]. 

3.1 Tvar a zrnitost částice 

Z hlediska odlučování částic jsou nejdůležitější informace o hustotě částice, zrnitosti a tvaru 

částice [7]. 

3.1.1 Tvar částice 

To, jaký má částice tvar, především závisí na způsobu, kterým daná částice vznikne. Obor 

zabývající se sledováním jejich tvaru se označuje jako morfologie částic. Nejvhodnějším 

tvarem je kulová částice. Tyto částice nejčastěji vznikají tuhnutím a kondenzací par. Částice 

vznikající při drcení nebo mletí mají naopak tvar velice složitý. Další možností jsou duté 

částice, ty pak mají nižší střední hustotu, která se definuje k vnějším rozměrům částice. 

Z důvodu dutinky bývá nižší než samotná hustota materiálu částice. Dále zde budou rozebrány 

jen částice izometrického tvaru. 

Částice izometrického tvaru jsou takové, které mají srovnatelné všechny tři rozměry, nejsou to 

tudíž částice s vláknitou nebo laminární strukturou. U těchto částic se pracuje s tzv. ekvivalentní 

velikostí částice, tj. nahrazení původního tvaru částice tvarem kulovým. Tyto tvary ale musí 

mít určité společné charakteristické vlastnosti, jako je průmět, povrch, pádová rychlost a objem. 

Poté se bere ekvivalentní velikost dle povrchu 𝑎𝑠, průmětu 𝑎𝐴, pádové rychlosti 𝑎, objemu 𝑎𝑣. 

Při odlučování TZL je nejdůležitější separovat částice z proudu plynu na plochy, které jsou 

určené k separaci, proto je nejdůležitější ekvivalentní velikost dle pádové rychlosti 𝑎, která 

dodržuje pohybové vlastnosti. Je-li zavedena u ekvivalentní částice také vztažná hustota (ρč = 

1000 kg/m3), výsledná ekvivalentní částice je vztažena k pádové rychlosti s hustotou částice 

1000 kg/m3, označovanou jako 𝑎1 (viz obr. 3.1) a takto označená velikost částice je nazývána 

aerodynamická velikost částice. 

 

Obr. 3.1 Ekvivalentní velikost dle pádové rychlosti a, a1 [7] 
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 Pro přepočet mezi částicemi vztaženými k pádové rychlosti (označované 𝑎), částicemi 

vztaženými k pádové rychlosti a hustotě (označované  𝑎1) slouží jednoduchá rovnice [7] 

𝜌č ∙ 𝑎2 = 𝑎1
2 ∙ 1000. (1) 

3.1.2 Zrnitost částic 

Emisní částice tvoří vždy polydisperzní soubor částic (to znamená, že jednotlivé částice 

vyskytované v proudu plynu disponují různou velikostí, hmotností a průmětem). Informací, 

kterou lze získat z takového souboru částic, může být rozdělení velikostí, zrnitostí, nebo též 

granulometrické složení částic v proudu plynu. Dle toho, jaká je sledovaná vlastnost částic, lze 

provést rozdělení podle počtu, průmětu nebo hmotnosti. 

Hodnotit částice v proudu plynu lze ze spojitého rozdělení zrnitosti křivkou relativní četnosti 

nebo kumulativní křivkou, též označovanou jako integrální křivka. Tato křivka je vyjadřována 

jako křivka propadu nebo křivka zbytků (obr. 3.2). Křivka zbytků a propadu, kde 𝑎 označuje 

velikost částice, 𝑍 a P určují zbytek nebo propad. Indexy u těchto veličin poté označují, z jakého 

pohledu křivku bereme (počet částic – N, průmět – A a hmotnost – M) [7]. 

 

Obr. 3.2 Křivka zbytků a propadu [7] 

Fyzikální význam křivek propadů a zbytku dle počtů je potom takový, že každá velikost částice 

znázorňuje poměrný počet částic v souboru menších, nebo větších, než je udávaná velikost. 

Provede-li se derivace křivky propadu podle velikosti částice, tak se získá tzv. diferenciální 

křivka zrnitosti neboli křivka četnosti. Tato křivka je znázorněna na obr. 3.3. Zcela jasně z ní 

vyplývá, jak v závislosti na velikosti částice se mění četnost částic. 
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Obr. 3.3 Křivka relativní četnosti [7] 

Na obr. 3.4 a obr. 3.5 je porovnání pohledu z hlediska průmětu, počtu a hmotnosti. Na první 

pohled lze pozorovat, že počet částic s malou velikostí je výrazně větší než u částic větších, ale 

u křivky, která udává hmotnost částic si lze všimnout, že částice s větším povrchem mají  

i větší hmotnost. Tyto naměřené hodnoty lze statisticky vyhodnocovat a získat tak přehled  

o např. medián dle hmotnosti…  

  

Obr. 3.4 Vzájemná souvislost mezi 

křivkami relativní četnosti [7] 

Obr. 3.5 Vzájemná souvislost mezi křivkami 

propadu [7] 

3.2 Celková a frakční odlučivost 

Cílem každého odlučovače nebo odlučovacího systému je odloučení příměsí z proudu plynu na 

hodnotu, která vyhovuje emisním limitům.  
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Obr. 3.6 Hmotnostní toky v odlučovači [7] 

Značení veličin dle obr. 3.6, kde �̇�𝑝 je vstup neboli přívod směsi do odlučovače, �̇�𝑣 je výstup 

čisté části plynu z odlučovače, �̇�𝑧 záchyt znečišťujících částic. Potom odlučivost 𝑂𝑐, respektive 

celkový průnik 𝑃𝑐 jsou definovány 

𝑂𝑐 =  
�̇�𝑧

�̇�𝑝

 =  
�̇�𝑝 − �̇�𝑣

�̇�𝑝

= 1 −
�̇�𝑣

�̇�𝑝

= 1 −  𝑃𝑐 . (2) 

Pro stanovení celkové odlučivosti se zpravidla používají hmotnostní toky, které se stanovují 

z měřené koncentrace částic (𝐶𝑝 koncentrace na vstupu a 𝐶𝑣 koncentrace na výstupu 

v jednotkách mg/m3) a objemových průtoků (�̇�𝑝 objemový průtok na vstupu a �̇�𝑣 objemový 

průtok na výstupu v jednotkách m3/s). Pro celkovou odlučivost platí vztah 

𝑂𝑐 =   
�̇�𝑝𝐶𝑝 −  �̇�𝑣𝐶𝑣

�̇�𝑝𝑉𝑝

 =  
�̇�𝑝𝑁𝐶𝑝𝑁 − �̇�𝑣𝑁𝐶𝑣𝑁

�̇�𝑝𝑁𝑉𝑝𝑁

, (3) 

kde označení indexem N udává příslušnou veličinu v normálních podmínkách, když  

při průtoku media nedochází k částečnému odvádění, nebo k přisávání, vztah se zjednoduší na  

𝑂𝑐 =  
𝐶𝑝𝑁 −  𝐶𝑣𝑁

𝑉𝑝𝑁
. (4) 

Když nedochází ani ke změně teploty při průtoku plynu, lze tedy vztah vyjádřit přímo pomocí 

naměřených koncentrací 

𝑂𝑐 =  
𝐶𝑝 − 𝐶𝑣

𝑉𝑝
. (5) 

Ke zjištění, jestli dané zařízení dodržuje emisní limity, je potřeba sledovanou hmotnostní 

koncentraci částic na výstupu ze zařízení přepočítat na podmínky, které jsou vztaženy k dané 

technologii.  Takto přepočtenou koncentraci už lze porovnávat s emisním limitem. 

Maximální celková odlučivost 𝑂𝑐 není primární vlastností odlučovače, ale především závisí na 

odlučujících schopnostech konkrétního odlučovače vyjádřeného v dané frakční odlučivosti  

a závisí také na koncentraci částic na vstupu a jejich zrnitosti. Frakční odlučivost 𝑂𝑓 pak je 

schopnost zařízení odlučovat částice v úzkém rozsahu velikostí. Jak už bylo výše zmíněno, 
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celková odlučivost 𝑂𝑐 je závislá na zrnitosti vstupujících nečistot (tuto závislost lze vyjádřit 

křivkou zbytků 𝑍𝑝(𝑎)) a na odlučivosti odlučovače pro konkrétní provozní stav 𝑂𝑓(𝑎) [7] 

𝑂𝑐 =  𝑓[𝑍𝑝(𝑎), 𝑂𝑓(𝑎)]. (6) 

3.3 Tlaková ztráta 

Tlaková ztráta označovaná ∆𝑝𝑧 se definuje jako rozdíl celkových tlaků na vstupu do zařízení  

a výstupu ze zařízení. Tlaková ztráta patří k nejdůležitějším vlastnostem odlučovače. Popisuje 

potřebnou energii k provozu zařízení. Na základě Bernoulliho rovnice je tlaková ztráta ∆𝑝𝑧 

vyjádřena jako 

∆𝑝𝑧 = (𝑣1
2 −  𝑣2

2)
𝜌

2
+ (𝑝1 − 𝑝2), (7) 

kde 𝑣 je střední rychlost v příslušném průřezu [m/s], indexy 1 a 2 označují vstupní a výstupní 

část odlučovače a 𝜌 udává hustotu plynu [kg/m3]. 

U odlučovačů, které jsou určeny pro suchá media, lze tlakovou ztrátu vyjádřit pomocí 

příslušného dynamického tlaku a ztrátového součinitele jako 

∆𝑝𝑧 =  𝜉𝑎

𝑣𝑎
2

2
 𝜌, (8) 

kde 𝑣𝑎 je charakteristická rychlost odlučovače [m/s] a 𝜉𝑎 je ztrátový součinitel, který je obecně 

funkcí Reynoldsova čísla (𝑅𝑒), jež lze spočítat pomocí vztahu 

𝑅𝑒 =  
𝑣𝑎𝑙𝜌

𝜂
, (9) 

kde 𝑙 je charakteristický rozměr odlučovače [m], například průměr válcové komory u vírového 

systému odlučování, potom 𝜂 je dynamická viskozita plynu [Pa·s] a 𝜌 je hustota plynu [kg/m3]. 

U odlučovačů, kde medium není suché (např. odlučovače s nosným mediem voda), dochází ke 

změnám množství vody v systému. Tlaková ztráta závisí i na spotřebě vody. U velkých filtrů, 

které se používají v průmyslu, je tlaková ztráta způsobená především obtížností průchodu 

media přes daný filtrační materiál a samozřejmě i kvůli průchodu vrstvou částic, která se při 

čištění media vytváří na filtrech a musí se pravidelně odstraňovat. Jelikož má proudění 

procházející filtry laminární charakter, lze považovat závislost tlakové ztráty na průtoku skoro 

lineární. Lze pozorovat nepatrné odchýlení od lineární závislosti, které může být popsáno jako 

∆𝑝𝑧 ~ 𝑣𝑛, (10) 

kde exponent 𝑛 se velice blíží jedné 𝑛> 1 [7]. 
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4 Typy odlučovacích zařízení 

Jak již bylo uvedeno, odlučovací zařízení slouží k odstranění tuhých částic z proudu plynu. Dle 

principu, který využívají, je můžeme rozdělit do čtyř skupin: 

● mokré odlučovače, 

● elektrostatické odlučovače, 

● textilní filtry, 

● suché odlučovače. 

V praxi se obecně využívají technologie pro čištění spalin oddělováním tuhých částic nebo 

kapek od par, plynů. Důvodem těchto operací je získat čistý plyn, který odchází z čisticího 

zařízení. Proto se využívá fyzikálních principů pro oddělení tuhé fáze z plynu. Ty jsou popsány 

v následujících kapitolách [7]. 

4.1 Typy mokrých odlučovačů 

Tento typ odlučovačů pracuje na principu styku čištěného plynu s kapalinou, která se podílí na 

čištění plynu, nebo taky vypírací kapalinou. To se může dít: 

● souproudně – sprchové věže, 

● protiproudně – proudové pračky, 

● křížově – pěnové pračky. 

Při mokrém odlučování dochází ke kontaktu znečišťující částice s kapkou vody. Trajektorie 

částice se v bezprostřední blízkosti kapky odlišuje od trajektorie proudnic vzduchu, tím pádem 

částice nestihne zareagovat na prudkou změnu trajektorie a díky setrvačnosti proniká do kapky. 

Kapka je o hodně větší než samotná částice, takže částice, které jsou usazené v kapce, mají 

společně s kapkou několikrát větší objem než samotná částice. Díky této velikosti jsou společně 

mnohem lépe odlučitelné [8]. 

4.1.1 Sprchové věže 

Princip sprchových věží (obr. 4.1) spočívá v nastřikování kapaliny do protiproudu plynu.  

Je důležité, aby skrápěcí kapalina byla vždy smáčivá, jelikož se musí setkat s částicí prachu. 

Zpravidla se tato zařízení vyrábí jako válcové komory kruhového průřezu bez vnitřního 

vyplnění, ale také je lze vyrábět s vnitřní výplní, čímž se zvětší styčný povrch kapaliny 

s plynem. Do odlučovače je v dolní části přiváděn axiálně nebo radiálně plyn určený 

k vyčištění. V horní části pomocí trysek je rozstřikována kapalina. Je důležité, aby byl zajištěn 

rovnoměrný rozstřik. Vyčištěný vzduch odchází axiálně horní částí. Skrápěcí kapalina skapává 

směrem dolů, kde se shromažďuje, část kapaliny se navrací do okruhu, další část je odčerpána 

a nahradí se novou kapalinou. Velkou nevýhodou je vznik velkého množství skrápěcí kapaliny, 

se kterou se musí nějak naložit. Přidáním výplně do sprchové věže lze vytvořit lopatkový 

odlučovač (obr. 4.2), v němž se kapalina rozprašuje přibližně v polovině věže a teče dolů na 

spodní věnec lopatek. Kapalina se tak rozptyluje do plynu, který proudí v rotaci. Ta je zajištěna 

tangenciálním vstupem, ale i věncem lopatek umístěným vespod zařízení. Ten slouží 

k odstředivému odlučování kapek [8]. 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Josef Pažourek 

Cyklonový odlučovák pro velmi malé částice 

 

27 

 

  

Obr. 4.1 Sprchová věž bez výplně [8] Obr. 4.2 Lopatkový odlučovač [8] 

4.1.2 Pěnové odlučovače 

K hlavní výhodě pěnových odlučovačů patří, že kromě vyčištění plynu od tuhých částic dochází 

také k ochlazení plynu a zachycení i plynných znečišťujících látek. Zpravidla se tyto 

odlučovače vyrábí buď kruhového, nebo čtvercového průřezu. Zařízení nejčastěji má dvě až tři 

patra. Dále se vždy používá žaluziový odlučovač kapek, který bývá umístěn pod horním víkem. 

Každé patro je tvořeno plechem, ve kterém jsou otvory okolo 6 mm, nebo roštem s dírami stejné 

velikosti. Skrápěcí kapalina se přivádí na horní plech, kde je rovnoměrně rozprostřena a stéká 

na nižší patro a poté až na dno nádrže, kde se shromažďuje a odčerpává. Na každém patře 

vytváří voda vodní tříšť o výšce 10 až 20 cm, která vypadá jako pěna. Do této vody se nepřidává 

žádný přípravek pro zlepšení pěnění. U pěny je vyšší pravděpodobnost střetu s částicí. Dále, 

jak už bylo řečeno, dochází k ochlazení plynu a k difuzním procesům při absorpci plynných 

složek. Tento odlučovač je určen pro částice nad 5µm. Zde je uváděna účinnost odloučení částic 

okolo 98 % a u částic nad 10 µm už by měl být odlučovač téměř stoprocentní. Vzhled tohoto 

odlučovače je vidět na obr. 4.3 [8]. 

 

Obr. 4.3 Pěnový odlučovač [8] 

4.1.3 Venturiho pračka 

Principem tohoto zařízení je nastřikování vypírací kapaliny přímo do proudu plynu.  

Kapalina se musí rozprášit na malé kapičky zhruba okolo 60 až 100 µm, aby byla velká 
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pravděpodobnost kontaktu kapičky s částicí. Velikost kapiček je závislá na rychlosti proudění 

plynu. Se zvětšující se rychlostí plynu klesá průměr kapek.  

V první fázi je plyn s částicemi a kapičkami vháněn do úzkého prostoru, kde plyn má vyšší 

rychlost než samotné kapičky, proto se kapičky za plynem zpožďují a způsobují srážky 

s částicemi. V další fázi se průřez zvětšuje, tím pádem rychlost plynu klesá, a jelikož kapičky 

jsou větší a mají určitou kinetickou energii, začínají plyn předbíhat. To způsobuje opět srážení 

kapiček s plynem. Kapičky pohlcují částice. Ve třetí fázi jsou kapičky, které nesou částice, 

odloučeny od proudu plynu principem cyklonového odlučovače, který využívá odstředivé síly 

(viz obr. 4.4). Pro částice 1 µm přesahuje odlučivost 99 % [8]. 

 

Obr. 4.4 Venturiho pračka [8] 

4.1.4 Ejektorová pračka 

Ejektorová pračka (obr. 4.5) je založena na podobném principu jako Venturiho pračka. 

Rozdílem však je, že do trysky je nastřikována vypírací kapalina, která s sebou strhává čištěný 

plyn.  K oddělení kapaliny a plynu dochází v separátoru a zbytková voda se shromažďuje na 

dně zařízení, odkud je odčerpávána s tím, že jen část se vrací znovu do oběhu. Ejektorové 

pračky jsou z hlediska odlučivosti horší než Venturiho pračka, proto se spíše hodí pro větší 

částice, kde u velikostí částic 2 µm dosahují účinnosti odloučení částic kolem 90 % a u 4 µm 

okolo 99 % [8]. 

 

Obr. 4.5 Ejektorová pračka [8] 

4.2 Elektrostatické odlučovače 

Odlučivost elektrostatických odlučovačů (EO) především závisí na době pobytu nabité částice 

mezi elektrodami v elektrickém poli a na velikosti síly, která na částici působí. Rychlost plynu 

protékajícího odlučovačem by měla být malá, zhruba okolo 1 až 2 m/s. Z toho důvodu musí být 
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EO velmi rozměrné. Zařízení také musí být izolováno, aby nekondenzovaly páry v prostoru 

EO. 

EO mají jednu z nejlepších účinností při odlučování částic, dosahují hodnot nad 99,5 %. Lze  

je použít i pro čištění plynu s vysokými teplotami do 400 °C, jelikož veškeré části, z kterých je 

zařízení sestaveno, jsou vyrobeny z oceli nebo keramiky.  Elektrický proud, kterým je zařízení 

napájeno je stejnosměrný o napětí obvykle 40 až 80 kV. Základní rozdělení EO může být na: 

[8] 

● vertikální elektrostatické odlučovače, 

● horizontální elektrostatické odlučovače. 

4.2.1 Vertikální elektrostatické odlučovače 

Princip odlučovače spočívá v usazovacích elektrodách, které obvykle bývají 2 až 5 m dlouhé  

a průměr mají okolo 30 cm. Středem prochází elektroda, která zajištuje nabíjení.  Plyn 

s částicemi na odloučení proudí zespodu zařízení směrem vzhůru. Částice zachycené na 

elektrodách jsou odstraňovány pomocí mechanického oklepu. Nevýhodou vertikálního EO je, 

že oklepané nečistoty padají opět do proudu plynu a můžou být znovu strženy proudem plynu 

do aktivní části odlučovače, což více zatěžuje EO a snižuje jeho celkovou účinnost odloučení 

částic. Schéma tohoto EO je zobrazeno na obr. 4.6 [8]. 

 

Obr. 4.6 Vertikální EO [8] 

4.2.2 Horizontální komorové elektrostatické odlučovače 

V tomto typu EO jsou jako elektrody použity desky, nabíjecí elektroda pak prochází středem 

desky (viz obr. 4.7 a obr. 4.8).  Plyn v zařízení proudí horizontálně. Usazované částice jsou 

z desek odlučovány buď mechanickým oklepem, nebo nástřikem kapaliny. Výhodou 

horizontálního odlučovače je, že oklepané částice padají směrem dolů, tudíž se nedostávají 

zpátky do proudu plynu a tím se snižuje zatížení EO a zvyšuje jeho odlučivost. Toto zařízení je 

nejčastěji používáno pro vysoké teploty plynu okolo 300 až 400 °C [8]. 
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Obr. 4.7 Uspořádání horizontálního EO [8] Obr. 4.8 Horizontální EO [8] 

4.3 Textilní filtry 

Odlučování částic z proudu plynu je u textilních filtrů založeno na průchodu plynu přes porézní 

pevnou přepážku, na které dochází k oddělení tuhých částic (obr. 4.9 a obr. 4.10). Nejprve jsou 

odděleny částice s větším průměrem, než je průměr póru. Vytvořením koláče z velkých částic 

jsou filtrovány i řádově menší částice, než je průměr póru. Účinnost filtrace závisí  

na vlastnostech filtrační přepážky (porozita, její síla, povrchové vlastnosti vláken), ale také na 

prachových částicích (velikost, tvar, hustota, elektrický náboj, povrchové vlastnosti a vlhkost). 

Filtry také dokážou odloučit submikronové částice, které se zachytávají na vláknech filtru 

v důsledku Brownova pohybu4. 

Textilní filtry patří k nejúčinnějším filtrům, nejkvalifikovanější dosahují účinnosti odloučení 

částic až 99,99 %. 

V dřívějších dobách se jako textilní filtry nejčastěji využívaly bavlněné textilie, nebo 

polyesterová vlákna. Dnes je tomu však už jinak, nejčastěji se používají netkané textilie,  

ale rovněž se hojně využívají materiály jako papír, keramika, slinuté kovy. Polyestery jsou 

používány do teplot 160 °C. Při vyšších teplotách se nejčastěji využívají keramické materiály, 

které zároveň dobře slouží i v agresivním prostředí. 

Čištěný plyn proudí z vnější strany textilního filtru. Z prachu, který se filtrem odloučí, vznikají 

tzv. filtrační koláče. Ty je potřeba z filtru odstranit, což se zpravidla provádí zpětným 

proplachem, k němuž se nejčastěji využívá stlačený vzduch. K proplachování dochází  

v periodách. Zařízení je rozděleno na několik sekcí pro proplachovaní tak, aby byl zajištěn 

kontinuální provoz [7]. 

 
4
 Brownův pohyb – Je neuspořádaný pohyb velmi malých částic (v jednotkách µm) v plynu anebo kapalině, který 

způsobují nárazy molekul na dané částice [9]. 
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Obr. 4.9 Textilní filtr[7] 
Obr. 4.10 Textilní filtr s naznačeným 

prouděním [10] 

4.4 Suché odlučovače 

Tuhé částice lze z proudu plynu odstranit i suchým způsobem na základě setrvačných sil při 

změně směru, odstředivé síly anebo pomocí gravitace. V této kapitole bude představeno několik 

druhů suchých odlučovačů mimo cyklonové odlučovače, těm se bude věnovat následující 

kapitola [7][8]. 

4.4.1 Sedimentační komory 

Na částici unášenou proudem plynu v horizontálním směru rychlostí 𝑣ℎ působí gravitační síla, 

která má za následek pádovou rychlost 𝑣𝑝. Tudíž částice se nepohybuje v horizontálním směru, 

ale v šikmém směru rychlostí 𝑣𝑠 . Pádová rychlost obecně závisí na rychlosti částice, viskozitě 

plynu a rozdílu hustot mezi částicí a plynem. S klesající hodnotou rychlosti, viskozitou  

a rostoucím rozdílem hustot roste i pádová rychlost, a tím i strmost klesajících částic. Rozložení 

rychlostí je znázorněno na obr. 4.11.  

 

Obr. 4.11 Vektorový diagram rychlosti působící na částici [8] 

Tato zařízení patří k nejjednodušším, ale také k těm s nejmenší odlučivostí. Princip zařízení 

spočívá v gravitačním odlučování. Do odlučovače vstupuje plyn potrubím. Přechodem do 

odlučovače se zvětší několikanásobně průměr, což má za následek snížení rychlosti (obr. 4.13).  

Těžké částice klesají dolů vlivem gravitace, to platí pro částice nad 0,1 mm. Pro zvýšení 

odlučivosti se často používá přidání vnitřní přepážky nebo systém horizontálně položených 

desek (viz obr. 4.12). Následně plyn odchází odvodním potrubím. Nejčastěji se tato zařízení 

používají k předčištění plynu před samotným čištěním [7][8]. 
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Obr. 4.12 Odlučovací komora s přidanými přepážkami [8] 
Obr. 4.13 Sedimentační 

komora [8] 

4.4.2 Žaluziové odlučovače 

Tento typ odlučovače funguje na principu setrvačnosti. Proudu plynu je do cesty postavena 

přepážka (viz obr. 4.14), částice vlivem setrvačné síly nedokážou zareagovat na prudkou změnu 

směru plynu a naráží do žaluzií, následně padají směrem dolů, kde jsou sbírány. Tento typ 

odlučovače se hodí pro záchyt velkých částic okolo 80 µm. Jeho účinnost odloučení je obdobná 

jako u sedimentačních komor, ale je mnohem kompaktnější [7][8]. 

 

Obr. 4.14 Žaluziový odlučovač [8] 

4.4.3 Rotační odlučovače 

Zařízení vykonává rotační pohyb, díky kterému dochází k urychlování částic (obr. 4.15). Ty 

poté opouštějí proudnici plynu a směřují ke stěně skříně, kde jsou připraveny sběrné plochy.  

Na těchto plochách dojde k uchycení částice. Zařízení dosahují větší účinnosti než žaluziové 

odlučovače a dokážou odloučit i menší částice [7][8]. 

 

Obr. 4.15 Rotační odlučovač [8] 
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5 Cyklonový odlučovač 

Cyklonové odlučovače jsou dobře známá zařízení pro separaci pevných látek z proudu nosného 

média. Rozdělují se na dva základní druhy: 

● aerocyklony,  

● hydrocyklony.  

Tato zařízení jsou používána a studována už více než století, proto je jak v technické, tak i ve 

vědecké literatuře spousta informací od různých autorů. Základní schéma cyklonového 

odlučovače je popsáno na obr. 5.1 [11]. 

 

Obr. 5.1 Cyklon s tangenciálním vstupem [11] 

5.1 Princip cyklonového odlučovače 

Fungují na principu vytváření spirálové trajektorie proudu plynu v těle cyklonu (proto název 

cyklon). Částice, které jsou neseny plynem, jsou díky odstředivé síle vytlačovány ke kraji, kde 

dochází ke střetnutí se stěnou cyklonu. Díky tomu částice ztratí energii a silou gravitace padá 

dolů, zatímco plyn, který je od částic očištěn, stoupá ve spirále vzhůru (viz obr. 5.2) [11][12]. 

 

Obr. 5.2 Demonstrace zachycení částice [12] 
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Cyklony disponují širokou škálou použití v průmyslu buď při regeneraci produktu, anebo při 

čištění plynu. Tato zařízení se prakticky vyskytují na každém místě, kde se nějak pracuje 

s práškem. Cyklony jsou levná zařízení, snadno se konstruují a nevyžadují nijak složitou 

údržbu. Rozsah pracovních látek je omezen pouze použitými materiály, tudíž lze pracovat  

i s vysokými teplotami a tlaky. 

Výhody: Nevýhody: 

• levná pořizovací cena, • při velké tlakové ztrátě se zvyšují 

náklady na vyrovnání této ztráty, • snadná údržba, 

• použití i ve vysokých teplotách, • neefektivní pro jemné částice, 

• lze použít i pro kapalné mlhy, • není vhodné pro vlhké a lepivé 

částice. • nevyžadují velké prostory pro 

umístění. 

Cyklony se často využívají jako předčišťovací zařízení např. před filtry nebo 

elektroodlučováky. Pokud je zařízení dobře navrženo, dokáže s vysokou odlučivostí odlučovat 

částice 10 µm a větší, u menších částic poměrně rychle klesá účinnost odlučování. Dále  

se nedoporučuje používat pro lepavé částice nebo částice s vysokou vlhkostí, jelikož u těchto 

částic může docházet k nalepování na stěnu cyklonu, což může mít za následek změnu proudění 

plynu v těle cyklonu, anebo ucpání cyklonu, a tím pádem zhoršení odlučivosti. 

Rozsah průtoků plynu, s kterými lze v zařízeních pracovat, je 50 až 50 000 m3/h, ale při 

překročení hranice 20 000 m3/h se doporučuje použít více cyklonů řazených paralelně. Další 

výhodou při paralelním zapojení je, že cyklony jsou menší a pracují při menší tlakové ztrátě 

[11][13]. 

5.2 Faktory ovlivňující účinnost odlučování částic 

Odlučivost cyklonových odlučovačů zásadně ovlivňuje několik faktorů, patří mezi ně: [13] 

• hustota částic – je to jeden z hlavních faktorů, na kterém závisí odlučivost cyklonu. 

Částice jako např. oxidy železa disponují vysokou hustotou, proto se považují za dobře 

odlučitelné a mohou být odlučovány s účinností 99 % a i vyšší bez ohledu  

na velikost částic. Naopak s poklesem hustoty částic dochází i ke snížení účinnosti 

odlučování (za předpokladu že nedochází ke změně zařízení),  

• velikost částic – tento faktor patří k zásadním u cyklonových odlučovačů. Je logické, že 

větší částice jsou snáze odlučitelné. Naopak částice menší než 5 µm je i přes použití 

malých zařízení těžké odloučit, 

• geometrie – výrazně ovlivňuje účinnost odlučování separátoru. Cyklon s velkým 

průměrem nebude schopný oddělit částice s tak vysokou odlučivostí jako cyklon 

s menším průměrem. Odlučivost cyklonového odlučovače se zvyšuje se snižujícím se 

průměrem a i zmenšováním průměru může být docíleno odseparování mnohem menších 

částic než u cyklonu s větším průměrem, 

• objemový průtok, 

• tlaková ztráta, 

• délka kužele, 

• délka válcové části, 

• poměr vstupního portu k průměru těla, 

• hladkost vnitřního povrchu. 
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5.3 Proudění v cyklonovém odlučovači 

V cyklonu se vyskytuje proudění, které ve vodorovné ose proudí shora dolů, ale také i zdola 

nahoru (obr. 5.3). Proudový obrazec v těle cyklonu je zobrazen na obr. 5.4, ten udává rozložení 

tří základních rychlostí v cyklonu. Dominantní rychlostí v cyklonu je tangenciální rychlost 𝑣𝑡.  

Ta je nejmenší podél stěny válcové části a je skoro stejně velká jako vstupní rychlost 𝑣𝑜 při 

tangenciálním vstupu do cyklonu. Tangenciální rychlost vzrůstá přibližováním ke spodnímu 

otvoru, jelikož dochází ke zmenšování průměru v kuželové části. Rychlost úměrně roste při 

zmenšování průměru a nejvyšší hodnoty dosáhne u výstupního otvoru, kde je průměr nejmenší. 

Působením sekundárního proudění se částice od stěny může dostat k ose vnitřního potrubí, kde 

je pak unášena směrem nahoru a tudíž jí lze brát jako úlet. 

 

 

Obr. 5.3 Hlavní proudy v cyklonu (vnější – 

černý, vnitřní – modrý [13] 

Obr. 5.4 Proudový obrazec cyklonu [14] 

1 – vstupní proudění, 2 – odtahová roura,     

3 – sekundární proud, 4 – pár vírů,                     

5 – odloučená částice, 6 – výsypné potrubí 

Proudění, které probíhá kolmo k svislé ose cyklonu, je charakterizováno rychlostí radiální 𝑣𝑟. 

Tato rychlost vzniká kolem stěny cyklonu a směřuje dolů. Naopak axiální osová rychlost 

proudění v cyklonovém odlučovači 𝑣𝑧 směřuje směrem vzhůru a její velikost roste směrem 

k výstupnímu potrubí. Existují však i vedlejší axiální víry, které částici vytrhnou z osy 

výstupního potrubí a díky odstředivé síle se částice dostává zpět do proudění, které proudí 

kolem stěny cyklonu. Existuje názor, že jsou i vnitřní vírová pole, ale vlastnosti těchto polí 

nejsou ještě úplně objasněny. Při velkém zasunutí odtahové roury do cyklonu mohou vznikat 

dvojité víry [12][14]. 
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5.4 Vliv zasunutí odtahové roury na funkci cyklonu 

Hloubka zasunutí odtahové roury má vysoký vliv na proudění a tlakovou ztrátu v cyklonu. Při 

velkém zasunutí nedochází k vytváření souměrného vírového jádra po celé ose cyklonu na 

rozdíl od menšího zasunutí, kde dochází k vytváření souměrného vírového jádra. Hluboké 

zasunutí odtahové roury má za následek pokles rychlosti proudění v cyklonu a pokles tlakových 

ztrát v odtahové rouře. Tangenciální rychlost proudění je takřka rovna nule na stěně cyklonu  

a ve středu pole toku (viz obr. 5.5) [14]. 

 
 

Obr. 5.5 Malé zasunutí odtahové roury (vlevo). Dvakrát větší zasunutí než na příkladu 

vlevo (vpravo), pozn. červená barva která charakterizuje rychlosti v cyklonu má u každé 

vizualizace proudění (u každého obrázku) jinou hodnotu. [14].  

Tyto obrázky znázorňují rychlosti v cyklonu s optimálním zasunutím a s příliš velkým 

zasunutím odtahové roury. Barevná škála postupuje z modré až do červené, přičemž červená 

barva znázorňuje nejvyšší rychlosti v konkrétním cyklonu [14]. 

5.5 Vliv válcové a kuželové části na funkci cyklonu 

Dle studie, která se zabývá vlivem změny délky cyklonu na odlučivost a tlakovou ztrátu, 

vyplývá že při výrazném zvětšení délky válce (poměr zvětšení ℎ/𝐷𝑐 roste z 1 na 5,5) dochází 

ke snížení tlakové ztráty, naopak zvětšení délky kužele (poměr zvětšení 𝑧/𝐷𝑐 z 1 rovněž na 5,5) 

má za následek zvýšení účinnosti odloučení nečistot z proudu plynu, přičemž změna tlakové 

ztráty není tak výrazná. Dále toto zvětšení výšky kužele má za následek snížení intenzity 

turbulence, proto dle výsledků, které pocházejí z počítačových simulací a z laboratorního 

měření, vychází, že zvětšením délky kužele můžeme dosáhnout vyšší účinnosti odloučení 

částic. Proto se tato volba zdá být výhodnější než zvětšování délky válcové části. Příklad 

znázornění zlepšení účinnosti a snížení tlakové ztráty lze pozorovat na obr. 5.6 a obr. 5.7 (tato 

studie byla provedena pro stejné cyklony, u kterých se měnila pouze délka cyklonu a rychlost 

proudění) [15]. 
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Obr. 5.6 Zvyšování účinnosti cyklonu se 

zvětšující se délkou kužele (červeně) a se 

zvětšující se délkou válce (modře) [15] 

Obr. 5.7 Snižující se tlaková ztráta se 

zvětšující se délkou kužele (červeně) a se 

zvětšující se délkou válce (modře) [15] 

5.6 Volba materiálů 

Výběr materiálů je velmi zásadní při výběru cyklonového separátoru, jelikož některé částice 

proudící systémem mohou být erozivní, nebo korozivní (spíše u hydrocyklonu). Tudíž je žádané 

přidat vnitřní vrstvu, která bude zastávat funkci ochrany plechových částí cyklonu před erozí. 

Jako vhodné materiály do takového prostředí se považují např. keramika nebo nějaká forma 

smaltu [13]. 

5.7 Typy cyklonových odlučovačů 

Typů cyklonů existuje velké množství viz obr. 5.8, tato práce se však zabývá válcovým 

cyklonem s tangenciálním vstupem (obr. 5.8, příklad b) [11]. 

 

Obr. 5.8 Hlavní typy aerocyklonů, a – kuželový, b – válcový, c – válcový se šroubovým 

vstupem, d – válcový s axiálním vstupem [8] 
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Jak už bylo zmíněno, dále se tato práce bude zabývat pouze válcovým cyklonem 

s tangenciálním vstupem, což je zdaleka nejpoužívanější typ v praxi. Jeho hlavní rozměry jsou 

zobrazeny na obr. 5.9. V další části práce se bude na tyto rozměry odkazovat. 

 

Obr. 5.9 Rozměry cyklonu [11] 

kde válcová část má průměr 𝐷𝑐 a výšku ℎ, kuželová část disponuje výškou 𝑧 a končí výstupem 

pevných látek o průměru 𝐵. Vstup do cyklonu může být buď kruhový s průměrem 𝐷𝑖𝑛, nebo 

obdélníkový (výška 𝑎, šířka 𝑏). Přepočet mezi těmito vstupy potom vychází z rovnosti obsahu 

průřezů. Kanál, který vystupuje z cyklonu směrem vzhůru, má průměr 𝐷𝑒 a začíná ve 

vzdálenosti 𝑆 od vrchní části válcového tělesa. Jeho celková délka je označována 𝐻. Tyto 

veličiny jsou udávané v metrech [11]. 
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6 Geometrie, odlučivost a tlaková ztráta cyklonu (výpočet) 

Za posledních padesát let bylo navrženo několik řešení k předpovědění výkonu cyklonu 

z hlediska zjištění účinnosti odlučování částic a tlakové ztráty cyklonu. Výše zmíněné vlastnosti 

jsou závislé na fyzikálních vlastnostech nosného plynu a tuhých látek nesených daným plynem, 

dále na provozních podmínkách, jako je např. teplota a tlak na vstupu do zařízení [11]. 

6.1 Hlavní rozměry cyklonu 

Pro návrh cyklonu je zapotřebí znát průměr cyklonu 𝐷𝑐 (hodnota průměru 𝐷𝑐 může být zvolena, 

nebo dopočítána pomocí simplexu 𝑄/𝐷𝑐). Návrh konstrukce cyklonu je pak založen na tzv. 

geometrických simplexech 𝑎/𝐷𝑐, 𝑏/𝐷𝑐, 𝐻/𝐷𝑐, ℎ/𝐷𝑐, 𝐷𝑒/𝐷𝑐, 𝐵/𝐷𝑐, 𝑆/𝐷𝑐, ∆𝐻 a jejich 

vzájemných poměrech. Simplexy jsou znázorněny v tab. 6.1 společně s poměry dle různých 

autorů a také dle různých použití. Tyto veličiny byly představeny již výše, navíc zde přibyly 

veličiny 𝑄 označující průtok (m3/h) a ∆𝐻 – bezrozměrný parametr závislý na geometrii cyklonu 

[11]. 

Tab. 6.1 Simplexy s poměry dle různých autorů a použití [11] 

Simplexy 

Lapple 

obecné 

použití 

Swift 

obecné 

použití 

Stairmand 

vysoká 

účinnost 

Swift 

vysoká 

účinnost 

Stairmand 

vysoký 

průtok 

Switft 

vysoký 

průtok 

Q/Dc
2 6,86 6,68 5,50 4,94 16,50 12,50 

a/Dc 0,50 0,50 0,50 0,44 0,75 0,80 

b/Dc 0,25 0,2 0,20 0,21 0,375 0,35 

H/Dc 4,00 3,75 4,00 3,90 4,00 3,70 

h/Dc 2,00 1,75 1,50 1,40 1,50 1,70 

De/Dc 0,50 0,50 0,50 0,40 0,75 0,75 

B/Dc 0,25 0,40 0,375 0,40 0,375 0,40 

S/Dc 0,625 0,60 0,50 0,50 0,875 0,85 

∆H 8,00 7,60 6,40 9,20 7,20 7,00 
 

V této práci se dále bude vycházet z návrhů simplexu a daných poměrů dle autora SWIFT 

s vysokou účinností. Níže jsou rovnice, z kterých si lze dopočítat hlavní rozměry cyklonu [11]. 

𝑄

𝐷𝑐
2

= 4,94, (11) 

𝑎

𝐷𝑐
= 0,44, (12) 

𝑏

𝐷𝑐
= 0,21, (13) 

𝐻

𝐷𝑐
= 3,90, (14) 

ℎ

𝐷𝑐
= 1,40, (15) 
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𝐷𝑒

𝐷𝑐
= 0,40, (16) 

𝐵

𝐷𝑐
= 0,40, (17) 

𝑆

𝐷𝑐
= 0,50, (18) 

∆𝐻 = 9,20. (19) 

6.2 Výpočet účinnosti odlučování cyklonu 

U cyklonu lze odhadnout odlučivost pomocí vztahů, které jsou převážně experimentálně 

odvozené. Zjištěním teoretické účinnosti odlučování částic se zabývalo mnoho autorů. Níže 

jsou představeny výpočty účinnosti dle modelů autorů: [11] 

• Barthův model, 

• Loziaův a Lichtův model,  

• Lappleův model. 

6.2.1 Barthův model 

Barthův model předpovídá účinnost odlučování tuhých částic v závislosti na vztahu mezi 

koncovými rychlostmi částic o daném průměru a frakcí částic, které májí padesátiprocentní 

pravděpodobnost odloučení. Pro částici o průměru 𝐷𝑖 je tedy účinnost dána vztahem 

𝑂𝑓(𝑖) =  
1

[1 +  (
𝑣𝑡𝑠

𝑣𝑡𝑠
𝑚)

−3,2

]

, 
 

(20) 

kde vts je koncová rychlost [m/s] a 𝑣𝑡𝑠
𝑚 je koncová rychlost pro padesátiprocentní účinnost 

odloučení [m/s]. 

Poměr mezi 𝑣𝑡𝑠/𝑣𝑡𝑠
𝑚 může být stažený ke střední radiální rychlosti plynu v centrální  

ose cyklonu, kde se vyskytuje maximální tangenciální rychlost 𝑣𝑡𝑚𝑎𝑥. Za předpokladu 

Stokesova zákona a zanedbání hustoty plynu lze tento poměr vyjádřit jako 

𝑣𝑡𝑠

𝑣𝑡𝑠
𝑚 =  

𝜋 ℎ𝑚𝜌𝑝𝑣𝑡𝑚𝑎𝑥
2 𝐷𝑖

2

9𝜇𝑄
, (21) 

kde ℎ𝑚 je výška střední osy cyklonu [m], 𝜌𝑝 je hustota částice [kg/m3], 𝜇 je dynamická viskozita 

plynu [Pa·s], 𝑣𝑡𝑚𝑎𝑥 je maximální tangenciální rychlost [m/s], 𝑄 je průtok cyklonem [m3/s] a 𝐷𝑖 

je průměr částice [m]. 

Výška střední osy ℎ𝑚 je omezena průměrem výstupního potrubí plynu 𝐷𝑒 a dále závisí  

na výstupní části z cyklonu 𝐵 a může být navržena dle vztahu (22) nebo (23) 

ℎ𝑚 = 𝐻 − 𝑆, 𝑝𝑟𝑜 𝐷𝑒  ≤ 𝐵 (22) 

 

ℎ𝑚 =
(𝐻 − ℎ)(𝐷𝑐 −  𝐷𝑒)

(𝐷𝑐 −  𝐵)
+  (ℎ −  𝑆), 𝑝𝑟𝑜 𝐷𝑒  ≥ 𝐵 (23) 
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Dle Bartha lze maximální tangenciální rychlost 𝑣𝑡𝑚𝑎𝑥 získat pomocí korelace 

𝑣𝑡𝑚𝑎𝑥 =  𝑣𝑜 [
(

𝐷𝑒

2 ) (𝐷𝑐 −  𝑏)𝜋

2𝑎𝑏𝛼 +  ℎ𝑚 (𝐷𝑐 −  𝑏)𝜋λ
], 

 

(24) 

kde 𝑣𝑜 je výstupní rychlost z cyklonu [m/s] dána vztahem 

𝑣𝑜 =  
4𝑄

𝜋𝐷𝑒
2

, (25) 

Dále parametr  λ je koeficient tření, pro který se nejčastěji používá hodnota 0,02, a parametr  

𝛼 souvisí s rozměry 𝑏 a 𝐷𝑐 pomocí vztahu [11] 

𝛼 = 1 − 1,2 (
𝑏

𝐷𝑐
). (26) 

6.2.2 Loziaův a Leithův model 

Model Lozia a Leitha je odlišný od Barthova modelu návrhem nových rovnic pro odhad 

průměru a délky střední osy cyklonu. Závisí na maximální tangenciální rychlosti, závislosti 

proměnných rozměrů a na geometrii zařízení.  Vztahy jsou odvozeny na základě  

26 experimentů, které byly prováděny při teplotě okolí. Vztahy jsou založeny na průměru 

částice, která je definována jako průměr koule, jež má stejnou koncovou rychlost jako částice. 

Rovnici pro určení odlučivosti lze zapsat takto 

O𝑓(𝑖) =  
1

[1 + (
𝐷50

𝐷𝑖
)

𝛽

]

, 
(27) 

kde 𝐷50 je Stokesův průměr částice s padesátiprocentní účinností odloučení [m], 𝐷𝑖 je Stokesův 

průměr částice závislé na velikosti částice [m] a 𝛽 je bezrozměrný exponent závislý na průřezu 

částice 𝐷50. 

Průřez částice je odhadnut pomocí vztahu 

𝐷50 = (
9𝜇𝑄

𝜋𝜌𝑝𝑍𝑐𝑣𝑡𝑚𝑎𝑥
2 )

0,5

, (28) 

kde 𝜌𝑝 je hustota částice [kg/m3], 𝜇 je dynamická viskozita plynu [Pa·s], 𝑣𝑡𝑚𝑎𝑥 je maximální 

tangenciální rychlost [m/s], 𝑄 je průtok cyklonem [m3/s] 𝑍𝑐 je přirozená délka víru [m]  

a odhaduje se jako funkce střední osy 𝑑𝑐 [m], která se dá získat z rovnice 

𝑑𝑐 = 0,47𝐷𝑐 (
𝑎𝑏

𝐷𝑐
2

)
−0,25

(
𝐷𝑒

𝐷𝑐
)

1,4

 (29) 

pro 𝑑𝑐>𝐵, 

𝑍𝑐 = (𝐻 − 𝑆) −  [
(𝐻 − ℎ)

(
𝐷𝑐

𝐵 ) −  1
] [(

𝑑𝑐

𝐵
) −  1] (30) 

pro 𝑑𝑐<𝐵, 

𝑍𝑐 = (𝐻 − 𝑆). (31) 
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Maximální tangenciální rychlost 𝑣𝑡𝑚𝑎𝑥 je poté dána vztahem 

𝑣𝑡𝑚𝑎𝑥 =  6,1𝑣𝑖 (
𝑎𝑏

𝐷𝑐
2

)
0,61

(
𝐷𝑒

𝐷𝑐
)

−0,74

(
𝐻

𝐷𝑐
)

−0,33

, (32) 

kde 𝑣𝑖 je rychlost na vstupu do cyklonu [m/s] získaná z rovnice 

𝑣𝑖 =
𝑄

𝑎𝑏
. (33) 

Exponent 𝛽 použitý v rovnici (27) závisí na průřezu a korelace tohoto vztahu byla odvozena  

z 11 experimentů, které byly provedeny při teplotě okolí 

ln 𝛽 = 0,62 −  0,87 ln(𝐷50) +  5,21 ln (
𝑎𝑏

𝐷𝑐
2

) +  1,05 [ln (
𝑎𝑏

𝐷𝑐
2

)]
2

, (34) 

kde 𝐷50 se do rovnice dosazuje v centimetrech [11]. 

6.2.3 Lappleův model 

Za jednu z nejstarších teorií zabývající se výpočtem odlučivosti cyklonového odlučovače se 

považuje právě Lappleův model. Vychází z předpokladu toku jako zátky, tzn. že se proudění 

bere jako laminární a neuvažuje se axiální ani radiální víření. Rovnici pro určení teoretické 

účinnosti odlučování částic cyklonového odlučovače dle Lappleho přístupu lze zapsat takto 

O𝑓(𝑖) =  
1

[1 +  (
𝐷50

𝐷𝑖
)

2

]

, 
(35) 

kde 𝐷50 označuje velikost částic, které mají právě padesátiprocentní účinnost odloučení [m],  

a 𝐷𝑖 je průměr částice, pro kterou je počítána účinnost [m].  

Průřez částic s odlučivostí právě 50 % lze spočítat dle vztahu 

𝐷50 = (
9𝜇𝑏

2𝜋𝜌𝑝𝑁𝑒𝑣𝑜
)

0,5

, (36) 

kde 𝜌𝑝 je hustota částice [kg/m3], 𝜇 je dynamická viskozita plynu [Pa·s], 𝑣𝑜 je výstupní rychlost 

z cyklonu počítaná z rovnice (25) [m/s], 𝑁𝑒 je počet účinných závitů (počet otáček, které tok 

media vytváří v těle cyklonu) a lze získat pomocí vztahu 

𝑁𝑒 =  
1

𝑎
(ℎ +

𝑧

2
) (37) 

a tato veličina je bezrozměrná [14][16]. 

6.3 Tlaková ztráta 

Tlakovou ztráta ∆𝑝 bez částic lze navrhnout pomocí vztahu 

∆𝑝 =  
𝜌𝑔𝑣𝑖

2

2
 ∆𝐻, (38) 

kde 𝜌𝑔 je hustota nosného plynu [kg/m3], 𝑣𝑖 je vstupní rychlost počítaná ze vztahu (33) [m/s]  

a ∆𝐻 je bezrozměrný parametr, který závisí na geometrii cyklonu a každý autor uvádí různou 

korelaci této veličiny [11]. 
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• Shepherd a Lapple  

∆𝐻 = 16 (
𝑎𝑏

𝐷𝑒
2

), (39) 

• Casal a Benet – ti po několika řadách experimentů uvedli korelaci, která by měla mít 

oproti předchozí metodě vyšší přesnost 

∆𝐻 = 11,3 (
𝑎𝑏

𝐷𝑐
2

)
2

+  3,33, (40) 

• Ramachadran a kol. – na základě 98 cyklonových konfigurací určili nejlepší korelaci 

pro predikci  ∆𝐻, která má následující podobu 

∆𝐻 = 20 (
𝑎𝑏

𝐷𝑒
2

) [

𝑆
𝐷𝑐

(
𝐻
𝐷𝑐

) (
ℎ

𝐷𝑐
) (

𝐵
𝐷𝐶

)
]

1
3

. (41) 
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7 Návrh geometrie, teoretické hodnoty a výroba cyklonu 

Cílem této kapitoly bude předvést výpočet cyklonu dle SWIFT, který deklaruje vysokou 

účinnost cyklonového odlučovače. Výpočet je proveden pro tři cyklony, které se liší v průměru 

těla válce 𝐷𝑐. Tyto tři průměry byly zvoleny tak, aby nejmenší cyklon byl ještě vyrobitelný  

a následující dva jsou logicky odstupňovány. Průměry tedy jsou 0,01 m, 0,02 m a 0,03 m. Dále 

také bude předveden výpočet teoretické účinnosti odloučení částic, tlakové ztráty a na konci 

této kapitoly bude popsán návrh a výroba cyklonu pomocí 3D tisku.  

7.1 Výpočet základních rozměrů 

Výpočet je určen pro aerocyklon, který bude sloužit k odstraňování pevných částic z proudu 

vzduchu. Převážně bude určen pro laboratorní využití. Tento cyklon bude mít tangenciální 

vstup s obdélníkovým průřezem a axiální výstup s kruhovým průřezem. 

Jak už bylo zmíněno, výpočet cyklonu proběhl pro tři zvolené průměry 𝐷𝑐, a to konkrétně pro 

průměry 𝐷𝑐1 = 0,01 𝑚, 𝐷𝑐2 = 0,02 𝑚 a 𝐷𝑐3 = 0,03 𝑚. Pro výpočet základních rozměrů těchto 

tří cyklonů jsou použity vztahy (12) až (18). Výsledné hodnoty jsou znázorněny v tab. 7.1 

(Veličiny jsou vyobrazené na obr. 7.1). 

Tab. 7.1 Návrh základních rozměrů cyklonu 

SWIFT vysoká účinnost 

Průměr 0,01 0,02 0,03 [m] 

Dc 0,01 0,02 0,03 [m] 

a 0,0044 0,0088 0,0132 [m] 

b 0,0021 0,0042 0,0063 [m] 

De 0,004 0,008 0,012 [m] 

S 0,005 0,01 0,015 [m] 

h 0,014 0,028 0,042 [m] 

z 0,025 0,05 0,075 [m] 

H 0,039 0,078 0,117 [m] 

B 0,004 0,008 0,012 [m] 

7.2 Teoretická účinnost odloučení částic (výpočet) 

Výpočet teoretické odlučivosti cyklonu vychází z geometrie cyklonu, která byla vypočtena 

v předchozí kapitole. Dále je důležité znát veličiny, které se řadí k hlavním parametrům při 

návrhu cyklonu, jako např. průtok, teplota, hustota atd. Výpočet je určen pro částice, které jsou 

vyrobené jak z organických, tak anorganických materiálů, a to konkrétně pro kámen, sůl, dřevo 

a mouku. 

Tab. 7.2 Hlavní provozní parametry 

Veličina Hodnota Jednotka 

Průtok 8,33E-05 m3/s 

Viskozita vzduchu pro 25 °C 1,98E-05 Pa·s 

Hustota vzduchu pro 25 °C 1,18 kg/m3 

Hustota částice – kámen 2657 kg/m3 

Hustota částice – sůl 2177 kg/m3 

Hustota částice – dřevěné piliny 1045 kg/m3 

Hustota částice – mouka 615 kg/m3 

 

Obr. 7.1 Rozměry cyklonu [11] 
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S těmito vstupními parametry lze spočítat jednotlivé frakční odlučivosti dle vztahů, které jsou 

uvedeny v kapitole 6.2, dle tří různých modelů podle autorů Bartha, Lozia a Lichta, Lapplea 

pro dané hustoty částic. Jednotlivé frakční odlučivosti v procentech jsou znázorněny v tab. 7.6. 

Výpočet je proveden pro frakce v rozmezí velikostí částic menších jak 45 µm, 45 až 63 µm, 63 

až 90 µm, 90 až 125 µm a 125 až 160 µm. Pro výpočet byla použita střední hodnota daného 

intervalu. 

Dílčí hodnoty jednotlivých veličin pro výpočet dle Bartha jsou uvedeny v tab. 7.3, pro výpočet 

těchto veličin byly použity rovnice (21) a (26) a následně byla dopočtena odlučivost cyklonu 

dle toho autora (rovnice (20)), která je znázorněná v tabulce tab. 7.6 až tab. 7.9. 

Tab. 7.3 Výsledky dílčích veličin při výpočtu dle autora Bartha 

Výpočet účinnosti odloučení dle Bartha 

Veličina 
Průměr válcové části cyklonu 

Jednotka 
Dc = 0,01 m Dc = 0,02 m Dc = 0,03 m 

Vstupní rychlost vi 6,63 1,66 0,74 m/s 

Výstupní rychlost vo 9,02 2,25 1 m/s 

Výška střední osy hm 0,034 0,068 0,102 m 

Tangenciální rychlost vtmax 14,58 3,64 1,62 m/s 

Střední radiální rychlost vts/vtsm pro dané Di 

Střední hodnota velikosti frakce 

[μm] 
Pro částice z kamene  

Jednotka 
Dc = 0,01 m Dc = 0,02 m Dc = 0,03 m 

22,50 2053,4 256,7 76,1 - 

54,00 11827,4 1478,4 438,1 - 

76,50 23737,0 2967,1 879,1 - 

107,50 46872,6 5859,1 1736,0 - 

142,50 82363,0 10295,4 3050,5 - 

Střední radiální rychlost vts/vtsm pro dané Di 

Střední hodnota velikosti frakce 

[μm] 

Pro částice ze soli 
Jednotka 

Dc = 0,01 m Dc = 0,02 m Dc = 0,03 m 

22,50 1682,4 210,3 62,3 - 

54,00 9690,7 1211,3 358,9 - 

76,50 19448,8 2431,1 720,3 - 

107,50 38404,9 4800,6 1422,4 - 

142,50 67483,7 8435,5 2499,4 - 

Střední radiální rychlost vts/vtsm pro dané Di 

Střední hodnota velikosti frakce 

[μm] 

Pro částice z dřeva  
Jednotka 

Dc = 0,01 m Dc = 0,02 m Dc = 0,03 m 

22,50 807,6 100,9 29,9 - 

54,00 4651,7 581,5 172,3 - 

76,50 9335,8 1167,0 345,8 - 

107,50 18435,0 2304,4 682,8 - 

142,50 32393,4 4049,2 1199,8 - 
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Střední radiální rychlost vts/vtsm pro dané Di 

Střední hodnota velikosti frakce 

[μm] 

Pro částice z mouky  
Jednotka 

Dc = 0,01 m Dc = 0,02 m Dc = 0,03 m 

54,00 2737,6 342,2 101,4 - 

76,50 5494,3 686,8 203,5 - 

107,50 10849,3 1356,2 401,8 - 

Hodnoty, které udávají mezivýpočty, pro výpočet dle autorů Lozia and Leitha jsou znázorněny 

v tab. 7.4 a vycházejí z rovnic (28) až (34), následně celková odlučivost pro jednotlivé frakce 

je dopočtena ze vztahu  (27) a výsledky jsou uvedeny v tabulkách tab. 7.6  až tab. 7.9. 

Tab. 7.4 Výsledky dílčích veličin při výpočtu dle autora Lozia a Leitha 

Výpočet účinnosti odloučení dle Lozia a Leitha 

Veličina 
Průměr válcové části cyklonu 

Jednotka 
Dc = 0,01 m Dc = 0,02 m Dc = 0,03 m 

Vstupní rychlost vi 6,63 1,66 0,74 m/s 

Výstupní rychlost vo 9,02 2,25 1,00 m/s 

Funkce střední osy dc 0,0024 0,0047 0,0071 m 

Tangenciální rychlost vtmax 11,89 2,97 1,32 m/s 

Veličiny počítané se závislosti na druhu částic 

Veličina 
Pro částice z kamene 

Jednotka 
Dc = 0,01 m Dc = 0,02 m Dc = 0,03 m 

Přirozená délka víru Zc 0,034 0,068 0,102 m 

Součinitel související s 𝐷50 β 9,14 3,70 2,18 - 

Vel. částic s 50% odlučivostí D50% 6,09E-07 1,72E-06 3,16E-06 m 

Veličiny počítané se závislosti na druhu částic 

Veličina 
Pro částice ze soli 

Jednotka 
Dc = 0,01 m Dc = 0,02 m Dc = 0,03 m 

Přirozená délka víru Zc 0,034 0,068 0,102 m 

Součinitel související s 𝐷50 β 8,38 3,39 2,00 - 

Vel. částic s 50% odlučivostí D50% 6,72E-07 1,90E-06 3,49E-06 m 

Veličiny počítané se závislosti na druhu částic 

Veličina 
Pro částice ze dřeva 

Jednotka 
Dc = 0,01 m Dc = 0,02 m Dc = 0,03 m 

Přirozená délka víru Zc 0,034 0,068 0,102 m 

Součinitel související s 𝐷50 β 6,09 2,47 1,45 - 

Vel. částic s 50% odlučivostí D50% 9,70E-07 2,74E-06 5,04E-06 m 

Veličiny počítané se závislosti na druhu částic 

Veličina 
Pro částice z mouky 

Jednotka 
Dc = 0,01 m Dc = 0,02 m Dc = 0,03 m 

Přirozená délka víru Zc 0,034 0,068 0,102 m 

Součinitel související s 𝐷50 β 8,08 3,27 1,93 - 

Vel. částic s 50% odlučivostí D50% 7,01E-07 1,98E-06 3,65E-06 m 
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Výpočet dle Lappleho, se jeví jako nejjednodušší z těchto tří variant. Výsledky dílčích veličin 

jsou znázorněny v tab. 7.5 a pro tyto výsledky byly použity rovnice (36) a (37). Výsledná 

odlučivost je potom znázorněna v tabulkách tab. 7.6 až tab. 7.9 jako u předchozích případů. 

Tab. 7.5 Výsledky dílčích veličin při výpočtu dle autora Lapple 

Výpočet účinnosti odloučení dle Lappleho 

Veličina 
Průměr válcové části cyklonu 

Jednotka 
Dc = 0,01 m Dc = 0,02 m Dc = 0,03 m 

Vstupní rychlost vi 6,63 1,66 0,74 m/s 

Výstupní rychlost vo 9,02 2,25 1,00 m/s 

Počet účinných otáček víru Ne 6,0227 6,0227 6,0227 - 

Vel. částic s 50% odlučivostí D50% 8,65E-07 2,45E-06 4,49E-06 m 

Tab. 7.6 Teoretická frakční odlučivost dle různých autorů pro různé druhy částic pro 

cyklon 𝐷𝑐 = 0,01 𝑚 

Cyklon 𝑫𝒄 = 𝟎, 𝟎𝟏 𝒎 [%] 

Velikost 

frakce  

Barth Lozia a Leith Lapple‘s 

kámen sůl piliny kámen sůl piliny kámen sůl piliny 

22,5 µm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,889 99,865 99,718 

54 µm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,981 99,976 99,951 

76,5 µm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,990 99,988 99,976 

107,5 µm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,995 99,996 99,988 

142,5 µm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,997 99,997 99,993 

Tab. 7.7 Teoretická frakční odlučivost dle různých autorů pro různé druhy částic pro 

cyklon 𝐷𝑐 = 0,02 𝑚 

Cyklon 𝑫𝒄 = 𝟎, 𝟎𝟐 𝒎 [%] 

Velikost 

frakce  

Barth Lozia a Leith Lapple‘s 

kámen sůl piliny kámen sůl piliny kámen sůl piliny 

22,5 µm 100,00 100,00 100,00 99,993 99,977 99,444 99,119 98,927 97,788 

54 µm 100,00 100,00 100,00 100,00 99,999 99,935 99,846 99,812 99,609 

76,5 µm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,973 99,923 99,906 99,805 

107,5 µm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,988 99,961 99,952 99,901 

142,5 µm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,994 99,978 99,973 99,944 

Tab. 7.8 Teoretická frakční odlučivost dle různých autorů pro různé druhy částic pro 

cyklon 𝐷𝑐 = 0,03 𝑚 

Cyklon 𝑫𝒄 = 𝟎, 𝟎𝟑 𝒎 [%] 

Velikost 

frakce  

Barth Lozia a Leith Lapple‘s 

kámen sůl piliny kámen sůl piliny kámen sůl piliny 

22,5 µm 100,00 100,00 99,998 98,630 97,639 89,770 97,087 96,467 92,907 

54 µm 100,00 100,00 100,00 99,794 99,581 96,903 99,482 99,368 98,692 

76,5 µm 100,00 100,00 100,00 99,904 99,791 98,109 99,741 99,684 99,344 

107,5 µm 100,00 100,00 100,00 99,954 99,894 98,838 99,869 99,840 99,667 

142,5 µm 100,00 100,00 100,00 99,975 99,940 99,225 99,925 99,909 99,810 
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Tab. 7.9 Teoretická frakční odlučivost dle různých autorů pro částice z mouky 

Vypočítané účinnosti odloučení pro částice z mouky [%] 

Velikost 

frakce  

Barth Lozia a Leith Lapple‘s 

0,01 m  0,02 m  0,03 m 0,01 m  0,02 m  0,03 m 0,01 m  0,02 m  0,03 m 

22,5 µm 100,00 100,00 99,99 100,00 97,338 80,517 99,521 96,269 76,469 

54 µm 100,00 100,00 100,00 100,00 99,51 91,898 99,917 99,337 99,337 

76,5 µm 100,00 100,00 100,00 100,00 99,751 94,428 99,958 99,668 99,668 

107,5 µm 100,00 100,00 100,00 100,00 99,872 96,167 99,979 99,832 99,832 

142,5 µm 100,00 100,00 100,00 100,00 99,26 97,201 99,988 99,904 99,904 

Z tab. 7.6 lze pozorovat, že veškeré účinnosti u cyklonu 𝐷𝑐  =  0,01 𝑚 se blíží sto procentům, 

proto se lze domnívat, že vzorce, podle nichž byla teoretická účinnost odloučení stanovena, 

jsou spíše určeny pro cyklony, které mají standartní rozměry (průměr 𝐷𝑐 okolo 0,15 m a větší). 

Větší cyklony by dle výpočtu měly vykazovat nižší účinnost u menších částic, u větších 

z daných frakcí by se měly opět blížit sto procentům. Teoretické účinnosti odloučení částic 

vyrobených z mouky popisuje tab. 7.9.  

Z těchto teoreticky vypočítaných výsledků si lze všimnout, že odlučivost rapidně klesá při 

zvětšujícím se průměru cyklonu a zmenšující se velikosti částic. 

7.3 Teoretická tlaková ztráta (výpočet) 

Tlaková ztráta je určena pomocí vztahů, které jsou uvedeny v kapitole 6.3 dle tří různých autorů 

Shepherd a Lapple, Casal a Benet, Ramachadran a kol. Ti se liší ve výpočtu bezrozměrného 

parametru, který závisí na geometrii cyklonového odlučovače ∆𝐻. Tlaková ztráta je určena dle 

vztahu (38) a výsledné hodnoty pro jednotlivé cyklony dle jednotlivých autorů jsou znázorněny 

v tab. 7.10  

Tab. 7.10 Teoretická tlaková ztráta 

Veličina Shepherd a Lapple Casal a Benet Ramachadran a kol. 

Dc[m] 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 

∆H 9,24 3,43 4,45 

∆p [Pa] 239,5 14,97 2,96 88,8 5,55 1,10 115,40 7,21 1,42 

7.4 Výroba cyklonu 

Výroba cyklonu proběhla za pomocí 3D tisku. Tato metoda je na rozdíl od obráběcích strojů, 

kde se z polotovaru materiál odebírá až do doby, než je dosaženo výsledné velikosti, aditivní, 

což znamená, že při této metodě se materiál přidává a díky tomu lze vytvářet i výrobky, které 

obráběcími technologiemi nelze vyrobit. Pro tisk je potřeba pomocí modelovacího 3D 

programu vytvořit virtuální model, jenž následně lze vytisknout, postupným nanášením velmi 

tenkých vrstev, které se mezi sebou spojují lepením, nebo tavením. Bohužel tato metoda výroby 

má i svá úskalí, jako např. drsnost povrchu tisknutelného tělesa anebo přesnost tisknutí [17]. 

7.4.1 Volba materiálu 

Materiál, který byl zvolen jako filament se označuje PLA (Polylacit Acid – kyselina 

polymléčná). Patří k jednomu z nejpoužívanějších termoplastických materiálů určených pro 3D 

tisk. Jde o polymer biologicky odbouratelný, který lze vyrábět např. dextrózou cukru 

extrahovaného z organických materiálů (kukuřičný škrob a cukrová třtina). Doporučuje se pro 
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tisk výrobku, kde jsou požadavky na kvalitu ploch, ale na druhou stranu tento materiál je spíše 

určený do nižších teplot, protože při teplotě nad 60 °C dochází k měknutí a následně k plastické 

deformaci. Při nižších teplotách se považuje jako tvrdý materiál, poněkud křehký  

a jeho opracování díky nízké teplotě měknutí je složitější, ale broušení pomocí smirkového 

papíru je zcela možné stejně jako vrtání, nebo lakování. Pro lepení modelů se doporučuje 

vteřinové lepidlo [17][18]. 

7.4.2 Virtuální model 

Virtuální model byl vyroben pomocí programu Autodesk Fusion 360, který je ideální pro práci 

s parametry, a tedy vhodný pro výrobu tří velikostí cyklonů, kde se vychází ze stejných rovnic 

a dochází pouze ke změně průměru 𝐷𝑐. Model je rozdělený na dvě poloviny, aby mohla být 

zajištěna kontrola vnitřních částí cyklonu. Model je znázorněn na obr. 7.2 a obr. 7.3. 

 

 
 

 

a b c 
Obr. 7.2 Virtuální model (a – celý cyklon, b – horní část 

cyklonu, c – spodní část cyklonu) 
Obr. 7.3 Řez cyklonem 

7.4.3 Příprava pro tisk a samotný tisk 

Při výrobě cyklonu jsou požadovány vysoké nároky na jemnost povrchu kontaktních ploch 

cyklonu, proto nešlo použít tzv. podpory pro tisk (tisknutí podpor v místě, kde pod danou 

vrstvou není předchozí vrstva, a docházelo by tak k tisknutí do vzduchu). Tyto podpory mají 

v místě kontaktu s modelem výrazně zhoršující se povrch, proto byla zvolena metoda bez těchto 

podpor, což mělo za následek rozřezání virtuálního modelu na čtyři části místo původních dvou 

(viz obr. 7.4) tak, aby byla dosažena co nejlepší kvalita povrchu. Následně došlo k opracování 

kontaktních ploch pomocí smirkového papíru se zrnitostí 1000. Rozdělený model byl spojen 

dle rad výrobce filamentu pomocí vteřinového lepidla a dobroušen tak, aby spoje nenarušovaly 

proudění v těle cyklonu. 
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Obr. 7.4 Rozdělení virtuálního modelu pro větší kvalitu tisku 

Jak již bylo zmíněno, cyklon byl navržen ve třech variantách a tyto tři cyklony se liší v hlavním 

průměru 𝐷𝑐. Všechny varianty byly vyrobeny pomocí 3D tisku pro ověření odlučivosti 

v laboratorním prostředí. Vytisknuté, slepené a opracované cyklony jsou zobrazené na obr. 7.5. 

 

Obr. 7.5 Tři typy velikosti vytisknutých cyklonů 
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8 Experimentální měření 

Hlavním účelem laboratorního měření bylo ověřit vypočtené účinnosti odloučení částic 

jednotlivých frakcí a tlakových ztrát, které byly stanoveny pomocí analytických vztahů pro 

dané cyklony v kapitole 6.2, dále zjistit vliv tvaru částice na schopnost odloučení dané částice 

cyklonem. Také jestli cyklon o malém průměru dokáže odlučovat jemné částice a jestli 3D tisk 

je vhodný pro výrobu cyklonových odlučovačů. Dále při laboratorním měření byla ověřena 

tlaková ztráta a určena hustota částic, která byla potřebná pro výpočet teoretické odlučivosti  

v kapitole 7.1. 

8.1 Měřící stand 

Měřící stand se skládal z cyklonového odlučovače, zařízení Palas a analytických vah. Návrh 

tohoto Standu je zobrazen na obr. 8.1. 

 

Obr. 8.1 Měřící stand  

8.1.1 Zapojení cyklonu 

Cyklon v tomto případě pracoval v podtlaku, což znamená, že částice byly do cyklonu 

nasávány. Přívodní trubička (délka okolo 10 cm, vnitřní průřez 3 mm), jejíž vnitřní průměr byl 

velmi malý, což mělo za následek optimální nasávací rychlost tak, aby se částice neusazovaly 

v trubičce a aby docházelo k dobrému nasátí částic, byla připojena na vstup. Na výstup pro již 

vyčištěný vzduch byla připojena hadička, která spojovala cyklon a zařízení Palas. Čerpadlo  

v zařízení Palas vytvářelo podtlak, a tím pádem zajišťovalo tah v cyklonu. Na výstupu z cyklonu 

pro částice byla připevněna sběrná nádobka, kde se usazovaly odloučené částice. Schéma 

zapojení cyklonu viz obr. 8.1. 
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8.1.2 Palas Promo 2000, Welas 

Zařízení použité k měření funkčnosti cyklonu je aerosolový spektrometr Palas Promo 2000. 

Toto zařízení slouží k určování koncentrace pevných částic a k analýze jejich velikostí. Přístroj 

zapisuje hodnoty v intervalu jedné sekundy, což má za následek velmi přesné a nezkreslené 

hodnoty. Délka měření je omezená maximálním počtem zachycených částic, takže při jednom 

měření zvládne zachytit pouze 5 milionu částic (signálu). 

 

Obr. 8.2 Zařízení Promo 

Aby zařízení mohlo fungovat musí být dovybaveno senzorovou hlavou Welas, která je se 

zařízením Promo 2000 spojena pomocí optických kabelů. Pro měření byly k dispozici dvě 

měřicí hlavy – Welas 2070 a Welas 2300. 

Celé zařízení pracuje na principu rozptýlení světla, který mají za následek částice procházející 

přes senzory v hlavici Welas. Světelné signály vytváří Promo 2000 a pomocí optických kabelů 

jsou přenášeny do senzorů, kde dochází k rozptylu světla. Palas 2000 je také vybaven 

čerpadlem, které má konstantní průtok 5 l/min. Zařízení je potřeba před každým měřením dobře 

zkalibrovat, což se provádí pomocí prachu Monodust, který má známou velikost částic,  

a pomocí těchto částic se nastaví správná rychlost a velikost částic [19]. 

8.2 Experimentální stanovení účinnosti odloučení částic 

Metoda pro stanovení odlučivosti cyklonového odlučovače během laboratorního měření byla 

založena na procentuálním vyjádření podílu hmotností, kdy do cyklonu byla přivedena určitá 

hmotnost částic 𝑚𝑝 a po odloučení cyklonem bylo změřeno odloučené množství částic 𝑚𝑜 a dle 

rovnice (42) dopočteny účinnosti jednotlivých frakcí v procentech.  

O𝑓 =  
𝑚𝑜

𝑚𝑝
 100, 

(42) 

kde 𝑚𝑝 je množství částic přivedených do cyklonu [kg] a 𝑚𝑜 množství částic zachycených 

v cyklonu [kg]. 
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8.3 Tvar částic 

Pro ověření funkčnosti cyklonového zařízení byly použity různé druhy částic, které se liší 

tvarem, strukturou a hustotou. Tvary zrn těchto částic jsou zobrazené na obr. 8.3 a jedná se  

o tyto zrna: 

• kámen – čedič, 

• sůl,  

• mouka, 

• dřevo. 

 

Obr. 8.3 Jednotlivé částice (kámen, sůl, dřevěné piliny a mouka) 

Z obr. 8.3 lze pozorovat, že jednotlivé částice mají různé tvary. Částice z kamene mají nejčastěji 

tvar kvádru, částice ze soli se kamenu velice přibližují, lze však pozorovat různorodost tvaru 

částic, což může být způsobeno tím, že sůl je měkčí, tudíž dochází k lepšímu drcení  

a částice se více rozpadají. Naopak částice z dřevěných pilin připomínají jehličky nebo drobné 

nitky, tvar těchto částic je podlouhlý a lze pozorovat i jednotlivá vlákna. Poslední částice 

vyrobené z mouky mají kuličkový tvar, vykazují vysokou lepivost, tudíž nelze moc pozorovat 

jednotlivé částice, neboť se většinou shlukují do větších kup. 

100 µm 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Josef Pažourek 

Cyklonový odlučovák pro velmi malé částice 

 

54 

 

8.4 Frakce částic 

Ověření účinnosti cyklonu proběhlo pro konkrétní velikosti částice tak, aby bylo zřejmé, jak 

velké částice dokáže cyklon bez problému odloučit a jak velké částice už odloučit nedokáže. 

Pro tvorbu částic bylo využito střásací zařízení, které dokáže rozdělit velikosti částic dle 

použitých velikostí sít. Toto zařízení funguje na principu třepacího zařízení, v němž 

elektromagnetický pohon zajišťuje oscilaci jednotlivých sít ve vertikálním směru (obr. 8.4). 

Materiál, u kterého má dojít k přesítí, je pravidelně vytlačován ze sít a při pádu dolů je 

protlačován okem připojeného síta [20]. 

Velikosti jednotlivých frakcí: 

• 160 - 125µm, 

• 125–90µm, 

• 90–63µm, 

• 63–45µm, 

• 45 µm a menší. 

 

Obr. 8.4 Střásací zařízení [20] 

8.5 Hustota částic 

Hustota částic byla stanovena z vyrobených pelet tak, aby se co nejvíce blížila hustotě 

jednotlivých zrn.  Vyrobené pelety disponují přesným průměrem 10 mm a určitou výškou, která 

byla změřena pomocí posuvného měřítka, a z těchto hodnot byl dopočítán objem jednotlivých 

pelet dle rovnice  

𝑉 = 𝑆𝑣 =  𝜋
𝑑2

4
 𝑣, (43) 

kde 𝑆 je plocha kruhu [m2], 𝑣 je výška pelety [m], 𝑑 průměr kruhové části pelety [m]. 

Následně pomocí analytických vah byla stanovena hmotnost jednotlivých pelet a dopočtena 

hustota materiálu, ze kterého byla peleta vyrobena dle rovnice 

𝜌 =  
𝑚

𝑉
, (44) 

kde 𝑚 je hmotnost pelety [kg]. 

Hustoty jednotlivých částic jsou znázorněny v  tab. 8.1, z které lze logicky vidět, že částice 

z kamene disponují nejvyšší hustotou, naopak částice z mouky nejnižší. 
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Tab. 8.1 Naměřené hodnoty hustoty 

Hustota 

Typ částic Hodnota Jednotka 

Dřevěné piliny 1045 Kg/m3 

Mletá sůl 2177 Kg/m3 

Kámen 2657 Kg/m3 

Mouka 615 Kg/m3 
 

Tab. 8.2 Naměřená tlaková ztráta 

Tlaková ztráta cyklonů 

Velikost cyklonu číslo Jednotka 

Dc = 0,01 m 74,03 Pa 

Dc = 0,02 m 4,50 Pa 

Dc = 0,03 m  3,44 Pa 
 

8.6 Tlaková ztráta 

Pro určení tlakové ztráty jednotlivých cyklonů bylo použito zařízení Sensirion-diferenciální 

tlakový sensor SDP3x (obr. 8.5). Ten je založen jako většina takových zařízení, na technologii, 

jež využívá snímací prvky, zpracovávání signálu a digitální kalibraci čipu. Diferenciální tlak je 

pak měřený pomocí tepelného čidla z průtoku. Zařízení, které bylo použito, disponuje rozsahem 

měření od -500 do 500 Pa. Měření bylo provedeno tak, že se naměřilo pozadí, bez cyklonu, 

následně byl cyklon zapojen a z rozdílu hodnot před a po zapojení se stanovila tlaková ztráta. 

Naměřené hodnoty udává tab. 8.2 (tyto hodnoty jsou průměry za určitou dobu měření tlakové 

ztráty) [21]. 

 

Obr. 8.5 Sensirion-diferenciální tlakový sensor SDP3x [21] 
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9 Vlastní měření 

Měření, která se uskutečnila byla provedena v laboratoři. Proměřovala odlučivost tří velikostí 

cyklonů, které se lišili pouze průměrem 𝐷𝑐. Pro ověření byla využita gravimetrická metoda pro 

částice, co jsou větší než 45 µm (konkrétně pak 45 až 160 µm), ale i pro částice nejmenší. Tato 

gravimetrická metoda je popsaná v kapitole 8.2. Pro určení účinnosti odloučení částic menších 

než 45 µm bylo použito měření pomocí zařízení PALAS. Jelikož pod touto velikostí částic se 

mohou vyskytovat částice, které spadají i do velikostí např. PM1, nebo PM10, proto bylo použito 

měření tímto zařízením, které dokáže rozlišovat různé velikosti částic i pod 45 µm. Při měření 

byly použity materiály, které by měly vykazovat různé vlastnosti, a částice těchto materiálů 

disponují i různými tvary. 

9.1 Gravimetrická metoda 

Při určovaní odlučivosti cyklonu pomocí gravimetrické metody se do cyklonu vpouštěla určitá 

hmotnost daných částic. Odloučené množství těchto částic bylo určeno z rozdílů hmotností 

cyklonu před měřením a po měření, následně pomocí rovnice (42) byla dopočtena vlastní 

odlučivost cyklonového odlučovače pro danou frakci. 

U gravimetrické metody bylo zařízení PALAS využíváno pouze pro vytváření podtlaku, který 

zaopatřoval průtok cyklonem, proto se měřicí aparatura skládala pouze z nasávací trubičky, 

nádoby pro sběr částic, cyklonu a odvodní trubičky viz obr. 9.1. 

 

Obr. 9.1 Měřicí aparatura pro gravimetrickou metodu 

Měření u částic z kamene bylo opakováno vícekrát tak, aby se dala určit odchylka měření.  

U všech ostatních materiálů se pak vycházelo z této odchylky. Následně bylo pro jednu frakci 

vyzkoušeno měření s několikrát větší hmotností částic, aby se dalo ověřit, jestli odlučivost při 

delší době setrvaní v provozu rapidně neklesá. 
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9.1.1 Měření odlučivosti kamenných částic 

Cyklon s průměrem 0,01 𝑚 vykazuje vysokou odlučivost, naměřené hodnoty odlučivostí jsou 

znázorněny v tab. 9.1. 

Tab. 9.1 Odlučivost cyklonu 𝐷𝑐 = 0,01 s částicemi z kamene 

Kámen – cyklon 𝐃𝐜  =  𝟎, 𝟎𝟏 𝒎 

Velikost částic 
Odlučivost 

1. měření 

Odlučivost 

2. měření 

Odlučivost 

3. měření 
Průměr  

<45µm 92,70 % 92,71 % 91,73 % (92,38 ± 0,46) % 

45–63 µm 97,35 % 97,75 % 96,39 % (97,16 ± 0,57) % 

63–90 µm 99,11 % 98,33 % 98,47 % (98,64 ± 0,34) % 

90–125 µm 99,32 % 98,33 % 99,39 % (99,01 ± 0,48) % 

125–160 µm 99,32 % 99,68 % 99,64 % (99,55 ± 0,16) % 

Je logické, že větší částice budou mít i vyšší odlučivost, ale z naměřených výsledků lze 

pozorovat náhlý pokles odlučivosti u částic menších jak 45 µm. To je pravděpodobně 

způsobeno výskytem celé škály částic od těch nejmenších až po 45 µm. Další vliv na odlučivost 

cyklonového odlučovače má zanášení těla cyklonu, kde u malých částic (<45 µm) docházelo 

k ulpívání částic na vnitřním povrchu těla cyklonu, ale i takto usazené částice lze považovat za 

odloučené (viz obr. 9.2). Naopak u velkých částic k tomuto jevu nedocházelo (viz obr. 9.3). 

  

Obr. 9.2 Zanesení těla cyklonu 𝐷𝑐 =  0,01 𝑚 

kamennými částicemi o velikosti pod 45µm 

Obr. 9.3 Tělo cyklonu 𝐷𝑐  =  0,01 𝑚, 

kde u velkých částic 90–125 µm 

nedochází k usazování 

Dosažená odlučivost, kterou lze považovat jako vysokou, je docílena tvarem jednotlivých částic 

a také tím, že částice nemají lepivý charakter a samozřejmě vysokou hustotou. Dále má na 

odlučivost vliv i kvalita povrchu, což může souviset s usazováním malých částic na stěně 

cyklonu. 

U cyklonu s průměrem 0,02 m bylo opět dosaženo vysoké odlučivosti pohybující se okolo  

99 % pro částice větší jak 45 µm (viz tab. 9.2). Usazování malých částic pod 45 µm už není tak 

výrazné (obr. 9.4), ale i tak odlučivost klesá.  
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Tab. 9.2 Odlučivost cyklonu 𝐷𝑐 = 0,02 𝑚 s částicemi z kamene 

Kámen – cyklon 𝐃𝐜 =  𝟎, 𝟎𝟐 𝒎 

Velikost částic 
Odlučivost 

1. měření 

Odlučivost 

2. měření 

Odlučivost 

3. měření 
Průměr  

<45µm 91,75 % 92,12 % 90,92 % (91,60 ± 0,50) % 

45–63 µm 98,93 % 99,03 % 98,96 % (98,97 ± 0,04) % 

63–90 µm 99,17 % 99,24 % 99,34 % (99,25 ± 0,07) % 

90–125 µm 99,30 % 99,46 % 99,52 % (99,43 ± 0,09) % 

125–160 µm 99,72 % 99,72 % 99,80 % (99,75 ± 0,04) % 

 

 

Obr. 9.4 Zanášení těla cyklonu 𝐷𝑐  =  0,02 𝑚 kamennými částicemi o velikosti pod 45 µm 

Největší cyklon dosahuje prakticky velmi podobných výsledků jako cyklon předchozí  

(tab. 9.3). Zanášení cyklonu už je spíše nepatrné a účinnost odloučení nejmenší frakce tento 

cyklon vykazuje nejhorší. Usazování nejmenších částic už je jen sporadické viz obr. 9.5. 

Tab. 9.3 Odlučivost cyklonu 𝐷𝑐 = 0,03 𝑚 s částicemi z kamene 

Kámen – cyklon 𝐃𝐜  =  𝟎, 𝟎𝟑 𝒎 

Velikost částic 
Odlučivost 

1. měření 

Odlučivost 

2. měření 

Odlučivost 

3. měření 
Průměr  

<45µm 89,67 % 88,63 % 89,77 % (89,36 ± 0,63) % 

45–63 µm 98,83 % 98,89 % 98,76 % (98,83 ± 0,06) % 

63–90 µm 99,15 % 99,62 % 99,17 % (99,31 ± 0,26) % 

90–125 µm 99,04 % 99,49 % 99,73 % (99,42 ± 0,35) % 

125–160 µm 99,28 % 99,85 % 99,88 % (99,67 ± 0,34) % 
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Obr. 9.5 Zanášení těla cyklonu 𝐷𝑐  =  0,03 𝑚 kamennými částicemi o velikosti pod 45 µm 

9.1.2 Měření odlučivosti částic ze soli 

U částic ze soli je dosažena nejvyšší odlučivost. Lze pozorovat (tab. 9.4), že odlučivost  

u cyklonu s průměrem 0,02 m a 0,03 m přesahuje účinnost 99 % u všech frakcí. U nejmenšího 

cyklonu pak vychází podobný trend jako u částic z kamene. 

Tab. 9.4 Odlučivost odloučení částic soli pro tři velikosti cyklonu 

Sůl 

Velikost částic 

Odlučivost 

Dc = 

0,01m 

Odlučivost 

Dc = 0,02 

Odlučivost 

Dc = 0,03 

<45 µm 94,96 % 99,33 % 99,22 % 

45–63 µm 96,82 % 99,68 % 99,59 % 

63–90 µm 98,93 % 99,77 % 99,63 % 

90–125 µm 98,82 % 99,65 % 99,69 % 

125–160 µm 99,99 % 99,87 % 99,70 % 

Z obr. 9.6 a obr. 9.7  se potvrzují stejné vlastnosti, a to nalepování nejmenších částic na tělo 

cyklonu. Porovná-li se nalepování částic kamene a soli, může se zdát, že u částic ze soli dochází 

k nepatrně většímu nánosu na těle cyklonu (porovnání obr. 9.5 a obr. 9.6). U větších částic 

docházelo k usazování jen nepatrně a s přibývající velikostí tento jev mizel. 

  

Obr. 9.6 Usazování nejmenších částic soli na 

těle cyklonu 0,03 m 

Obr. 9.7 Usazování nejmenších částic soli 

na těle cyklonu 0,02 m 
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9.1.3 Měření odlučivosti částic z dřevěných pelet 

U částic z dřevěných pelet docházelo k největším problémům během měření. První špatnou 

vlastností těchto částic je jejich nízká hustota oproti předchozím případům, což mělo za 

následek větší úlet. Naměřené hodnoty popisuje tab. 9.5. Z této tabulky je zřejmé, že hodnoty 

odlučivosti jsou nižší než u předchozích částic. To je patrně zapříčiněno již zmíněnou nižší 

hustotou částic. 

Tab. 9.5 Odlučivost odloučení částic dřevěných pilin pro tři velikosti cyklonu 

Dřevo 

Velikost částic 
Odlučivost 

Dc = 0,01 

Odlučivost 

Dc = 0,02 

Odlučivost 

Dc = 0,03 

<45µm 28,01 % 96,09 % 94,63 % 

45–63 µm Neměřeno  98,20 % 98,47 % 

63–90 µm z důvodu  98,99 % 98,57 % 

90–125 µm zacpání  98,83 % 98,08 % 

125–160 µm cyklonu 99,38 % 97,23 % 

Dále také svoji roli hraje i tvar částic, jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole (kapitola 8.3  

a obr. 8.3), jelikož částice mají podlouhlý jehličkovitý tvar, což mělo za následek u nejmenšího 

cyklonu úplné zacpání a u dvou větších cyklonů došlo k ucpání výstupního otvoru pro 

odloučené částice. Tento jev se stával spíše u větších frakcí částic 90–160 µm a lze to vysvětlit 

tím, že částice, které mají jehličkovitý tvar, se usazovaly kolem výstupního otvoru. 

S přibývajícími částicemi se nově příchozí částice začaly zachytávat do již usazených částic  

tak dlouho, až došlo k úplnému zacpání. U dvou větších cyklonů nebyl tento problém až tak 

pozorovatelný na měřeném výsledku, ale při zacpání malého cyklonu přestal tento cyklon 

pracovat jako cyklon a částice přímo ze vstupu odcházely do výstupu pro úlet. Proto se 

nepodařilo hodnoty malého cyklonu naměřit. K úplnému zacpání nedošlo u nejmenšího 

cyklonu jen u nejmenší frakce, ale tato hodnota je asi velmi zkreslená. S velkou 

pravděpodobností se lze domnívat, že při delším provozním čase by dva větší cyklony dosáhly 

stejného průběhu jako cyklon malý. 

   

Obr. 9.8 Zacpání cyklonu  

Dc = 0,01 m 

Obr. 9.9 Ucpání výstupního 

otvoru pro odloučené částice 

Dc = 0,02 m 

Obr. 9.10 Ucpání výstupního 

otvoru pro odloučené částice 

Dc = 0,03 m 
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U menších dřevěných částic docházelo k velkým usazeninám částic na ploše cyklonu (obr. 9.11 

a obr. 9.12). Je vysoce pravděpodobné, že při delším setrvání v provozu by došlo k ucpání  

i větších cyklonů, a to i menšími částicemi. Proto je jasné, že tento charakter částic je pro 

odlučování v cyklonových odlučovačích této velkosti značně nevhodný. 

9.1.4 Měření odlučivosti částic z mouky 

Pro výrobu částic z mouky byla použitá klasická hladká mouka. U těchto částic proběhlo přesítí 

ve střásacím stroji jako u ostatních částic, ale bohužel u mouky se nevyskytovaly částice  

125–160 µm a částic pod 45 µm bylo úplně nepatrné množství, proto výsledky těchto dvou 

frakcí nejsou naměřeny. Naměřené hodnoty odlučivosti ostatních frakcí jsou vyobrazeny  

v tab. 9.6. 

Tab. 9.6 Odlučivost odloučení částic z mouky pro tři velikosti cyklonu 

Mouka 

Velikost částic 
Odlučivost 

Dc = 0,01 

Odlučivost 

Dc = 0,02 

Odlučivost 

Dc = 0,03 

45–63 µm 79,48 % 97,86 % 97,50 % 

63–90 µm 97,57 % 98,06 % 97,56 % 

90–125 µm 97,62 % 98,12 % 98,15 % 

Naměřené výsledky jsou u všech tří cyklonů menší než u předchozích částic. Jelikož částice 

z mouky jsou lepivé. Docházelo tak ke stejným problémům jako u částic ze dřevěných pilin, 

ale netvořily ucpávací špunt, který by zabraňoval odloučeným částicím odcházet z cyklonu, ale 

docházelo k velkému usazování na funkčních plochách cyklonu. U malého cyklonu byl tento 

nános nejlépe pozorovatelný (viz obr. 9.13). 

  

Obr. 9.11 Usazování nejmenší 

frakce na těle cyklonu            

Dc = 0,03 m 

Obr. 9.12 Usazování nejmenší frakce na těle cyklonu      

Dc = 0,02 m 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Josef Pažourek 

Cyklonový odlučovák pro velmi malé částice 

 

62 

 

Lze se domnívat, že při delším držení cyklonu v provozu by došlo k úplnému ucpání a ke ztrátě 

funkčnosti. U větších cyklonů nedocházelo k tak velkým vrstvám usazenin jako u cyklonu 

malého, ale i tak lze usazeniny považovat za dost velké (viz obr. 9.14). 

 

Obr. 9.14 Zanesení cyklonu 𝐷𝑐   =  0,02 𝑚 částicemi z mouky 

9.1.5 Srovnání naměřených výsledků jednotlivých částic 

U všech cyklonů a částic vycházela odlučivost poměrně vysoká (většinou nad 90 %). Horší 

výsledky jsou především způsobeny tvarem a lepivostí částic a jejich usazováním na plochách 

cyklonu. Srovnání všech měření lze pozorovat na obr. 9.15. Z tohoto srovnání je vidět, že 

cyklon s průměrem 𝐷𝑐 =  0,03 𝑚 odlučuje částice nejlépe a částice ze soli jsou nejlépe 

odlučitelné.  

  

Obr. 9.13 Zanesení cyklonu 𝐷𝑐  =  0,01 𝑚 částicemi z mouky 
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Obr. 9.15 Porovnání jednotlivých částic a jednotlivých cyklonů 
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9.2 Měření pomocí zařízení PALAS 

Měřicí aparatura pro měření částic menších než 45 µm se skládá z nasávací trubičky, sběrné 

nádoby, cyklonu a výstupní trubičky. Navíc zde přibylo zařízení PALAS společně s počítačem, 

který sbíral naměřená data (obr. 9.16). 

 

Obr. 9.16 Měřicí aparatura s přístrojem PALAS 

Měření pomocí přístroje PALAS bylo určeno pro ověření, jestli cyklony dokážou odlučovat  

i velmi malé částice mezi 0 a 40 µm. Pro měření byly použity kamenné částice menší než 45 

µm, kde se předpokládal výskyt celého spektra částic. Nejprve došlo k naměření tzv. pozadí, 

což znamenalo měření bez cyklonu, poté došlo k měření s cyklony. Výsledky těchto měření 

jsou vyobrazeny na obr. 9.17. 

 

Obr. 9.17 Porovnání odlučování cyklonů vůči naměřenému pozadí od velikosti částic 0,5 až 

do 4,5 µm 
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Z tohoto obrázku vyplývá, že velký cyklon malé částice odlučuje velmi špatně, ale i tak zde 

dochází k malému odloučení těchto částic. U středního cyklonu je odloučení u částic úplně 

malých (0,5 až 2 µm) výrazně lepší než u cyklonu předchozího. Nejmenší cyklon pak potvrzuje 

teorii, že čím je cyklon menší, dokáže odloučit i menší částice a snižuje množství nejmenších 

částic na hodnotu, která je okolo poloviny částic naměřených při měření pozadí. Tudíž lze říct, 

že cyklony dokážou odlučovat i velmi malé částice, avšak s výrazně nižší odlučivostí. 

 

Obr. 9.18 Porovnání odlučování cyklonů vůči naměřenému pozadí od velikosti částic 4,5 až 

do 40 µm 

U větších částic v rozmezí 4,5 až 40 µm je odlučování již přibližující se téměř 100 %  

(obr. 9.18), avšak vyskytují se zde i částice, které jsou různé velikosti a odchází z cyklonu jako 

neodloučený úlet. To má za následek zhoršení dané odlučivosti. Může to být způsobeno 

vytržením částice od stěny cyklonu středním vírem a tím pádem její odnesení společně s úletem. 

9.3 Měření s větší hmotností částic 

Pro ověření, zda nedochází ke snížení odlučivosti cyklonu s přibývající délkou v provozu  

a použitím větší hmotnosti částic vpouštěných do cyklonu, byla zvolena metoda založená na 

přivádění různé hmotnosti do cyklonu. Hmotnosti a celkové odlučivosti při měření jsou 

znázorněny v tab. 9.7 (test byl proveden pro cyklon s průměrem 0,01 m a s částicemi z kamene 

o velikosti 45–63 µm). 

Tab. 9.7 Měření s různou hmotností částic 

Měření s různou hmotností částic 

Vzorek hmotnost [mg] odlučivost [%] 

1 883,46 96,39 

2 4002,61 95,87 

3 7000,89 93,23 
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Z této tabulky lze pozorovat, že při delší době provozu cyklonu se jeho odlučivost snižuje, což 

je pravděpodobně způsobeno tím, že dochází k zanášení cyklonu, a to zhoršuje jeho funkci.  

9.4 Vizuální identifikace proudění   

Aby se dalo pozorovat, jak proudí částice cyklonem, byl zhotoven cyklon pomocí 3D tisku, kde 

jako filament byla použita pryskyřice. To mělo zaručit, že cyklon bude zčásti průhledný. Při 

měření byly použity tmavé částice, které byly namleté z černého uhlí. Na obr. 9.19 je fotografie 

pořízená při pozorování průchodu částic cyklonem. Částice z fotografie nejsou úplně dobře 

pozorovatelné, proto je obrázek doplněn o žluté a modré čáry, mezi kterými částice prochází. 

Zeleným oválem je vyznačeno místo, kde se začínají částice zachycovat na povrchu cyklonu. 

U měření bylo možné pozorovat, že u cyklonu s průměrem 0,02 m proud částic (45 až 63 µm) 

vytvářel dvě otočky kolem osy, než došlo k odloučení částic do sběrné nádoby. Rozdíl mezi 

malými a velkými částicemi byl nejvíce patrný v tom, že velké částice procházely cyklonem 

v úzkém proudu, zatímco malé částice měly velkou tendenci svůj proud roztahovat do šířky. 

Proto proudění s velkými částicemi bylo lépe pozorovatelné než u částic malých, nedocházelo 

k tak velkému počtu otáček kolem osy cyklonu, jak predikoval teoretický vztah (37).  

 

Obr. 9.19 Vizualizace proudění 
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10 Srovnání analytických vztahů a naměřených hodnot 

Pro dané tři cyklony byla stanovena odlučivost jednak pomocí analytických výpočtů, ale také 

pomocí měření v laboratoři. V této kapitole bude srovnání dvou způsobů určení odlučivosti. 

Přestože vztahy, které jsou k dispozici pro stanovení odlučivosti, jsou spíše určeny pro 

předběžné výpočty klasických cyklonů, které jsou mnohokrát větší, byly použity i pro malé 

cyklony, jimž se zabývá tato práce. Dále zde došlo i ke srovnání určené tlakové ztráty výpočtem 

a měřením. 

10.1 Srovnání odlučivosti cyklonu Dc = 0,01 m 

U nejmenšího cyklonu shoda mezi naměřenými hodnotami a hodnotami vypočtenými by se jen 

těžko dala najít. Zatímco vypočtené hodnoty vždy vycházely někde okolo sta procent, hodnoty 

naměřené této výše nedosahovaly, avšak u všech částic by se dalo říct, že byl dodržen trend, že 

při zmenšování velikosti částic odlučivost rapidně klesá. V případě částic ze dřeva, jak už bylo 

řečeno, nebylo možné naměřit nějaké hodnoty odlučivosti, proto Obr. 10.3 pouze porovnává 

teoretické vztahy. 

  

Obr. 10.1 Srovnání odlučivosti (cyklon 

𝐷𝑐   =  0,01 𝑚, částice – kámen) 

Obr. 10.2 Srovnání odlučivosti (cyklon 

𝐷𝑐   =  0,01 𝑚, částice – sůl) 

  

Obr. 10.3 Srovnání odlučivosti (cyklon 

𝐷𝑐   =  0,01 𝑚, částice – dřevěné pelety) 

Obr. 10.4 Srovnání odlučivosti (cyklon 

𝐷𝑐   =  0,01 𝑚, částice – mouka) 
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10.2 Srovnání odlučivosti cyklonu Dc = 0,02 m 

U středního cyklonu se naměřené výsledky více blíží těm vypočítaným, zatímco u částic s vyšší 

hustotou jsou teoretické hodnoty odlučivosti stále poměrně vysoké a blíží se sto procentům,  

(viz obr. 10.5), tak u částic s nižší hustotou (dřevo a mouka) naměřené hodnoty dodržují 

podobný klesající trend jako hodnoty teoretické (obr. 10.7 a obr. 10.8), avšak naměřené hodnoty 

jsou více posunuty směrem dolů k nižší odlučivosti. To samozřejmě může být způsobeno  

i nepřesnostmi měření, ale také tím, že vztahy nejsou přímo určeny pro takto malé cyklony. 

Nutno však podotknout, že dle teoretické odlučivosti podle Lapplea začíná naměřená odlučivost 

dodržovat podobný trend a tyto dvě křivky se začínají docela podobat poklesem,  

ale samozřejmě praktické měření vykazuje nižší odlučivost. 

  

Obr. 10.5 Srovnání odlučivosti (cyklon 

𝐷𝑐   =  0,02 𝑚, částice – kámen) 

Obr. 10.6 Srovnání odlučivosti (cyklon 

𝐷𝑐   =  0,02 𝑚, částice – sůl) 

  

Obr. 10.7 Srovnání odlučivosti (cyklon 

𝐷𝑐   =  0,02 𝑚, částice –dřevěné piliny) 

Obr. 10.8 Srovnání odlučivosti (cyklon 

𝐷𝑐   =  0,02 𝑚, částice – mouka) 

10.3 Srovnání odlučivosti cyklonu Dc = 0,03 m 

U největšího cyklonu lze naměřené výsledky považovat za velmi podobné těm vypočteným, 

aspoň tedy u částic větších než 45 µm. Např. u částic z kamene (obr. 10.9) jsou naměřené 

hodnoty velmi blízké těm teoretickým. U částic ze soli u této velikosti cyklonu lze považovat 

za nejlépe dosažené výsledky (obr. 10.10) u částic menších jak 45 µm, pak i měření vychází 

lépe jak teoretické hodnoty. U částic ze dřeva (obr. 10.11) odlučivost naměřených hodnot 
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nedodržuje klasický klesající trend jako u všech ostatních částic, což je pravděpodobně 

způsobeno typem částic (jejich tvarem a nízkou hustotou). Částice z mouky (obr. 10.12) 

vykazují nižší odlučivost, což je způsobeno nízkou hustotou. Naměřené hodnoty jsou pak mezi 

teoretickými účinnostmi, tudíž můžeme říct, že teoretické vztahy přibližně odpovídají 

naměřeným hodnotám. 

  

Obr. 10.9 Srovnání odlučivosti (cyklon 

𝐷𝑐   =  0,03 𝑚, částice – kámen) 

Obr. 10.10 Srovnání odlučivosti (cyklon 

𝐷𝑐   =  0,03 𝑚, částice – sůl) 

  

Obr. 10.11 Srovnání odlučivosti (cyklon 

𝐷𝑐   =  0,03 𝑚, částice – dřevěné piliny) 

Obr. 10.12 Srovnání odlučivosti (cyklon 

𝐷𝑐   =  0,03 𝑚, částice – mouka) 

10.4 Srovnání tlakových ztrát 

Porovnáním tlakových ztrát (obr. 10.13) lze vidět, že u cyklonu 𝐷𝑐  =  0,01 𝑚 se nejvíce 

skutečnosti blíží vypočtená tlaková ztráta dle Casala a Beneta, ostatní hodnoty už jsou poměrně 

vysoké. U cyklonu 𝐷𝑐  =  0,02 𝑚 se opět nejvíce naměřeným hodnotám blíží stejný autor jak 

u předchozího cyklonu. Shephrd a Lapple jsou v obou případech několikrát vyšší než naměřené 

hodnoty a tlaková ztráta dle Ramachandrana a kol. je vyšší o podobný násobek (okolo 1,5), než 

u malého cyklonu. Velký cyklon má deklarovanou tlakovou ztrátu dle všech autorů blížící se 

téměř nule, hodnoty jsou pak pouze v jednotkách pascalů. Naměřená tlaková ztráta je ale vyšší 

než u spočtených hodnot. To samozřejmě nepotvrzuje posloupnost, která se začínala tvořit 

v prvních dvou variantách cyklonů, ale i tak je možno říct, že výpočet dle Casala a Beneta se 

nejvíce blíží naměřeným hodnotám. 
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Obr. 10.13 Srovnání tlakových ztrát výpočtem a měřením 
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11 ZÁVĚR 

Dnešní stav ovzduší je v některých lokalitách až kritický, proto dochází ke zpřísňování zákonů, 

které se snaží stav ovzduší regulovat tak, aby nedocházelo k neustálému zhoršování podmínek 

pro život. Dochází také ke zpřísňování emisních limitů. Samozřejmě je důležité prvotně 

pochopit a omezit samostatný vznik znečišťujících částic vhodnou volbou spalovacího zařízení, 

vhodným spalovacím procesem anebo vhodným použitím paliva. Někdy takto snížit produkci 

znečišťujících látek není jednoduché, proto nastupují odlučovače, jejichž hlavní funkcí je snížit 

množství znečišťujících látek tak, aby byla dodržena legislativa a splněny emisní limity  

a hlavně zlepšit kvalitu ovzduší. 

Tato práce se v první části zabývala odlučovači tuhých látek z proudu plynů. Nejprve došlo 

ke stručnému představení látek, které zejména patří ke znečišťujícím, nejvíce se zaměřením na 

tuhé znečisťující látky. Dále pak došlo k popsání vlastností jednotlivých zrn tuhých 

znečišťujících látek a veličin, které s klasifikací odlučivosti souvisí, jako je např. celková 

frakční odlučivost. Nejdůležitější částí bylo představení jednotlivých druhů odlučovačů tak, aby 

byla dosažena základní představa o tom, které zařízení je nejlepší použít a kde je ho vhodné 

použít.  Z krátkého rozdělení a představení vlastností různých typů odlučovačů bylo zřejmé, že 

elektrostatický odlučovač se jeví jako nejúčinnější varianta, proto je i hojně využíván v praxi. 

Vysoká odlučivost je samozřejmě spjata i s vyšší pořizovací cenou daného zařízení. 

Důležitou částí práce je i část zabývající se cyklonovými odlučovači jednak proto, že je na tento 

typ odlučovačů zaměřená, ale také proto, že v této části je mnoho důležitých údajů pro 

pochopení principu odlučování, ale také pro navržení cyklonového odlučovače co možná 

s největší efektivností. Mezi hlavní parametry, které dokážou ovlivnit odlučivost cyklonu, se 

řadí tvar a hustota částic proudících do cyklonu. Samozřejmě závisí i na tom, zda jsou částice 

lepivé nebo vlhké, jelikož to zásadně může snižovat odlučivost nalepováním částic na funkční 

povrch a tím pádem se může změnit proudění v cyklonu. Ze strany cyklonového odlučovače 

pak zejména odlučivost může ovlivnit návrh cyklonu, materiál, ze kterého je cyklon vyroben,  

a kvalita povrchu funkčních ploch. Dále byly představeny vztahy, dle kterých lze před 

samotným návrhem určit odlučivost již navrženého odlučovače pro určitou frakci dle autorů 

Bartha, Lozia a Leitha a Lappleho. Také byla předem určena tlaková ztráta, která je důležitá, 

protože při velkých tlakových ztrátách musí být vyrovnána pomocí ventilátorů, a tím se zvyšuje 

cena provozu. 

V druhé části této práce došlo k navržení samotného cyklonu pro tři průměry těla  

(𝐷𝑐  =  0,01 𝑚, 0,02 𝑚, 0,03 𝑚), k vypočtení teoretické odlučivosti jednotlivých cyklonů, kde 

především vycházely hodnoty blížící se 100 %, u nejmenšího cyklonu tomu tak bylo u všech 

typů a velikostí částic.  Se zvětšováním průměru cyklonu tato teoretická hodnota klesala, což 

mělo za následek nižší vstupní rychlost, jelikož se vycházelo z reálného průtoku, který později 

byl použit u laboratorního měření. Velký vliv na teoretických výsledcích má i hustota částic.  

U částic z kamene a soli, kde je hustota vysoká, je teoretická odlučivost vyšší než u částic z pilin 

a mouky, kde hustota částic je podstatně menší.  

Jelikož bylo třeba cyklony ověřit i laboratorním měřením, bylo nutné tyto cyklony vyrobit. Pro 

výrobu cyklonu byla zvolena metoda pomocí 3D tisku. Mohlo by se zdát, že tato metoda nemusí 

být ideální, ale v dnešní době, kdy 3D tisk je na vzestupu, dosahuje i dobrých výsledků. 

Vyrobené cyklony byly poměrně kvalitní. Ke zvýšení odlučivosti se ještě funkční plochy 
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cyklonů dobrousily tak, aby povrch byl co nejhladší. Jediným problémem, který souvisel 

s kvalitou povrchu, bylo, že při tisku cyklonu jako jednoho celku, by musely být použity 

podpory, které by zásadně zhoršily povrch, na kterém by byly umístěny. Došlo proto 

k rozřezání modelu na čtyři části a po vytisknutí a obroušení k jejich spojení. Takto vzniklé 

spoje byly obroušeny tak, aby co možná nejméně ovlivňovaly proudění cyklonem. 

Před samotným měřením proběhlo seznámení se zařízením PALAS, na kterém probíhalo 

měření, ale také pozorování jednotlivých částic, které následně byly měřeny. Bylo zjištěno, že 

částice z kamene a soli mají podobný kvádrovitý tvar, částice z mouky lehce připomínaly 

kuličkový tvar a částice z pilin tvar jehličkovitý. Pro měření byly částice pomocí střásacího 

stroje rozděleny do frakcí – částice menší než 45 µm, 45 až 63 µm, 63 až 90 µm, 90 až 125 µm  

a 125 až 160 µm. Také byla určena jejich hustota pro teoretický výpočet. Dále pomocí zařízení 

Sensirion byla ověřena tlaková ztráta jednotlivých cyklonů. 

Při samostatném měření byly využity dvě metody. První gravimetrická metoda spočívá 

v měření váhy před nasáním do cyklonu a váhy cyklonu s odloučenými částicemi. Na základě 

rozdílu hmotnosti se potom určila samotná účinnost odloučení. Druhou metodou bylo měření 

pomocí zařízení PALAS. U první metody měření vycházely nejlepší výsledky pro částice ze 

soli a spíše se ukazovalo, že lépe odlučuje cyklon s největším průměrem. Dále to byly částice 

z kamene, mouky a nejhorší odlučivost měly částice ze dřeva, což pravděpodobně bylo 

způsobeno jejich tvarem. Důležitou roli při odlučování sehrávalo i nalepování částic na stěnu 

cyklonu. Zejména u částic z mouky a kamene bylo toto nalepování vysoké a u nejmenšího 

cyklonu došlo i k jeho zacpání. Zatímco u částic z kamene, mouky a soli se nejvíce usazovaly 

a tvořily problém nejmenší částice, u částic ze dřeva to byly ty největší, jelikož kvůli 

jehličkovému tvaru se začaly usazovat a další příchozí částice se zachytávaly na předchozí, až 

došlo k úplnému zacpání cyklonu. Tento jev nastal u všech tří velikostí cyklonů. Jinak 

odlučivost všech částic nad 45 µm vycházela velmi dobrá u všech tří velikostí cyklonu vyšší 

jak 95 %. Aby došlo i k ověření, že cyklony dokážou odlučovat i částice menší než 40 µm, byla 

využita druhá metoda měření pomocí zařízení PALAS. To probíhalo s částicemi z kamene. 

Nejprve bylo naměřeno pozadí a poté bylo měření provedeno s jednotlivými cyklony. 

Porovnáním mezi těmito měřeními se určila schopnost odlučování jednotlivých velikostí částic. 

Měření lze rozdělit na dvě části od velkosti částic přibližně do 4 µm, kde nejmenší cyklon 

vykazuje nejlepší odlučivost někde okolo 50 %, střední cyklon má pak odlučivost o mnoho 

nižší a největší cyklon má odlučivost nejhorší. Při pozorování částic nad 4 µm byly naměřené 

výsledky více optimistické. Většinou u všech tří druhů cyklonů vycházela vysoká odlučivost 

nad 90 %, až na nějaké anomálie, kdy prošlo cyklonem několik částic určité velikosti jako úlet, 

což samozřejmě mohlo být způsobeno jednak neodloučením částice, ale také chybovostí 

zařízení. K dalšímu použití gravimetrické metody došlo při ověření cyklonu při delší době 

setrvání v provozu.  Z tohoto měření vyplynulo, že při delší době setrvání v provozu dochází 

ke snižování odlučivosti. Není to nějak zásadní pokles, pouze v jednotkách procent. Tento 

pokles byl pravděpodobně způsoben usazování částic na těle cyklonu, což mělo za následek 

horší odlučivost cyklonu. 

Dalším experimentem, který byl uskutečněn, byla snaha o vizualizaci proudění v cyklonu.  

Pro tuto příležitost byl vyroben cyklon z pryskyřice, která v ideálním stavu může být průhledná. 

V tomto případě tomu tak nebylo, ale s pomocí nasvícení světlem se daly pozorovat jednotlivé 

proudy částic probíhající cyklonem. 
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V neposlední řadě byly srovnány teoretické hodnoty odlučivosti cyklonu a naměřené hodnoty 

odlučivosti cyklonu, aby se dalo ověřit, zda tyto výsledky jsou aspoň přibližně podobné, nebo 

jestli pro takto malé cyklony nelze tyto vztahy taky použít. U nejmenšího cyklonu teoretické 

vztahy udávaly hodnotu 100 %. Té se však laboratorní odlučivosti moc nepřibližovala, ale 

trend, kdy se zmenšováním částic klesá i odlučivost, byl dodržen. U středního cyklonu dle 

autorů Lapple, Lozia a Leitha byl u všech částic dodržen podobný trend jako u naměřených 

hodnot, ale ty vykazovaly nižší odlučivost. U výpočtového modelu dle Bartha byla odlučivost 

povětšinou velmi vysoká a trend se jen málo shodoval s naměřenými hodnotami. U největšího 

cyklonu u všech částic byly naměřené hodnoty velmi podobné těm vypočteným. Lze říct, že 

nejvíce se blíží odlučivost stejným teoretickým výpočtům jak u středního cyklonu. U částic 

z mouky dokonce byla naměřená odlučivost lepší než ta teoreticky vypočtená. Každopádně pro 

teoretický výpočet takto malých cyklonů je asi nejlepší vztah dle Lapplea a nejhorší dle Bartha. 

Při srovnání naměřené a vypočítané tlakové ztráty nejvíce odpovídaly hodnoty vypočtené dle 

Casala a Beneta, podle ostatních autorů byla odlučivost zejména u středního a velkého cyklonu 

několikrát vyšší než ta naměřená. U nejmenšího cyklonu vycházely hodnoty velmi nízké  

a všechny se pohybovaly okolo stejného čísla. 

Výsledky měření, které byly získány byly optimistické, tudíž by bylo žádoucí v dalších krocích 

vyzkoušet takto malé cyklonové odlučovače i při reálném provozu. Bylo by vhodné připojit 

cyklony na spalovací zařízení a prověřit, jak by se chovaly přímo v provozu a jak by zvládly 

odlučovat směs nečistot, které se vyskytují ve spalinách. Dále by se dalo ověřit, co se stane 

s cyklony vytvořenými pomoci 3D tisku, když se dostanou do kontaktu s horkými spalinami,  

a jestli je tato metoda vhodná pro takováto odlučovací zařízení. 
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● SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Symbol Veličina Jednotka 

𝑎𝑠 Povrch částice m 

𝑎𝐴 Průmět částice m 

𝑎 Částice vztažená k pádové rychlosti m/s 

𝑎𝑣 Objem částice m3 

𝜌č Vztažná hustota částice m3/kg 

𝑎1 Ekvivalentní částice vztažená k pádové rychlosti a hustotě m 

𝑎𝑚𝑖𝑛 Minimální velikost částice m 

𝑎𝑚𝑎𝑥 Maximální velikost částice m 

𝑍 Zbytek % 

𝑃 Propad % 

𝑁 Počet částic  

𝐴 Průmět částic m 

𝑀 Hmotnost částic kg 

�̇�𝑣 Výstup čisté části plynu z odlučovače kg/h 

�̇�𝑃 Vstup směsi do odlučovače kg/h 

�̇�𝑧 Záchyt znečišťujících látek kg/h 

𝑂𝑐 Celková odlučivost % 

𝑃𝑐 Celkový průnik % 

𝐶𝑃 Koncentrace na vstupu mg/m3 

𝐶𝑣 Koncentrace na výstupu mg/m3 

�̇�𝑝 Objemový průtok na vstupu m3/s 

�̇�𝑣 Objemový průtok na výstupu m3/s 

𝐶𝑝𝑁 Koncentrace na vstupu za normálních podmínek mg/m3 

𝐶𝑣𝑁 Koncentrace na výstupu za normálních podmínek mg/m3 

𝑉𝑝𝑁 Objemový průtok na vstupu za normálních podmínek m3/s 

∆𝑝𝑧 Tlaková ztráta Pa 

𝑣1 Střední rychlost na vstupu m/s 
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𝑣2 Střední rychlost na výstupu m/s 

𝑝1 Tlak na vstupu Pa 

𝑝2 Tlak na výstupu Pa 

𝜌 Hustota plynu m3/kg 

𝑣𝑎 Charakteristická rychlost odlučovače m/s 

𝜉𝑎 Ztrátový součinitel  

𝑅𝑒 Reynoldsovo číslo  

𝜂 Dynamická viskozita plynu Pa·s 

𝑙 Charakteristický rozměr odlučovače m 

𝐷𝑐 Průměr těla cyklonu m 

ℎ Výška válcové části cyklonu m 

𝐵 Průměr výstupní části pro odloučené částice m 

𝐷𝑖𝑛 Průměr vstupní části do cyklonu m 

𝑎 Výška vstupní části do cyklonu m 

𝑏 Šířka vstupní části do cyklonu m 

𝐷𝑒 Průměr výstupního kanálu cyklonu m 

𝑆 Vzdálenost výstupního kanálu od válcové části m 

𝐻 Celková délka cyklonu m 

𝑄 Průtok cyklonem l/min 

𝐷𝑖  Částice s daným průměrem µm 

Oi Odlučivost pro danou frakci % 

vts Koncová rychlost m/s 

vts
m Koncová rychlost pro účinnost odloučení právě 50 % m/s 

𝑣𝑡𝑚𝑎𝑥 Maximální tangenciální rychlost m/s 

ℎ𝑚 Výška střední osy m 

𝜌𝑝 Hustota částice m3/kg 

𝑣𝑜 Výstupní rychlost m/s 

𝛼 Parametr související s veličinami rozměry 𝑏 a 𝐷𝑐  

λ Koeficient tření  
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𝐷50 Velikost částice, která má pravděpodobnost odloučení 50 % µm 

𝛽 Součinitel související s 𝐷50  

𝑍𝑐 Přirozená délka víru m 

𝑑𝑐 Funkce střední osy m 

𝑣𝑖 Vstupní rychlost do cyklonu m/s 

𝑁𝑒 Počet účinných otáček víru  

∆𝐻 Parametr závislý na geometrii cyklonu  

∆𝑃 Tlaková ztráta Pa 

𝜂𝑐 Účinnost gravimetrické metody % 

𝑚𝑜 Množství částic přivedených do cyklonu kg 

𝑚𝑝 Množství částic zachycených v cyklonu kg 

𝑉 Objem  m3 

𝑆 Plocha při určování hustoty m2 

𝑣 Výška při určování hustoty m 

𝑑 Průměr při určování hustoty m 

𝑚 Hmotnost kg 

PM Velikost částice  

TZL Tuhé znečisťující látky   

Vel. Velikost  
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