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 Abstrakt 

Práca je zameraná na podrobný popis tuhých znečisťujúcich častíc, ktoré sú 
produktom spaľovania. Predstavenie typov technológii pre záchyt tuhých znečisťujúcich 
častíc. Výpočet elektrostatického odlučovača na konkrétne zariadenie kotla na spaľovanie 
hnedého uhlia s drevom. 

 

Abstract 

Thesis are focus for detailed description of fine solid particulates which are product 
from flue gas. Introduction type of Technologies for capture fine solid particulates. 
Calculation of electrostatic separator for specific coal and wood boiler. 
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1  ÚVOD 

Naša Zem je náš domov, ktorý sme ako ľudstvo zaplnili. Vynašli sme spôsoby ako na 

základe múdrosti a skúsenosti si uľahčiť život. Avšak na úkor nášho pohodlia vieme 

v mnohých oblastiach našu Zem poškodzovať. Tak ako napreduje pokrok, začína rásť aj 

uvedomenie si, že musíme byť ohľaduplnejší nielen medzi sebou ale aj voči Zemi, na ktorej 

žijeme. Preto môžeme vidieť aj tlak na vývoj technológii, ktoré sú úspornejšie, účinnejšie ale 

už aj ekologickejšie. Jedným atribútom nášho pohodlia – teplo je stále vo väčšej miere 

vyrábané spaľovaním tuhých palív, ktoré  vedia znečisťovať naše ovzdušie a tak priamo alebo 

nepriamo ovplyvňovať našu Zem.  

Keďže je človek stále závislý na výrobe tepla alebo pary spaľovaním prevažne uhlia, 

je tlak na vývoj čo najefektívnejších a ekologických energetických zariadení. Energetické 

zariadenie produkuje okrem požadovaného tepla aj zložky ,ktorým potrebujeme zabrániť aby 

unikli spalinami do komína. Záchyt týchto častíc je prevádzaný pomocou odlučovačov. 

Jedným z typov týchto zariadení sú aj elektrostatické odlučovače, ktorým by som venoval 

väčšiu pozornosť v diplomovej práci. 
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2  REŠERŠNÝM SPÔSOBOM POPÍŠTE TUHÉ ČASTICE 

POCHÁDZAJÚCE ZO SPA ĽOVANIA  UHLIA.  

„Zvyšujúci sa dopyt po energiách robí z uhlia v niektorých svetových regiónoch 

žiadaný zdroj energie. V porovnaní s ropou či zemným plynom je pomerne lacnou a 

energeticky spoľahlivou surovinou. Na druhej strane, patrí k "najšpinavším" fosílnym 

palivám. Podľa WWF sa spaľovaním uhlia vytvorí o 70 % viac emisií CO2 ako pri zemnom 

plyne. V rokoch 2000 až 2006 stúpla jeho svetová spotreba o 31 %.“ 1  

 

Keďže tuhé častice ako vieme sú nežiaduce produkty spaľovania uhlia, je treba ich čo 

najefektívnejšie zachytiť odlučovačmi pred vstupom do ovzdušia. Zachytenie tuhých častíc je 

veľmi dôležité, pretože na seba viažu ťažké kovy a karcinogénne látky z produktov 

nedokonalého spaľovania (z Polyaromatických uhľovodíkov : benzo(a)pyren, polychlorované 

dibenzo-p-dioxíny a polychlorované dibenzofurany).  

 

2.1  TVAR A ZRNITOSŤ ČASTÍC 

Pojem tuhé látky (tuhé častice) je všeobecný pojem a zahŕňa všetky formy výskytu 

týchto častíc v emisiách i imisiách. Podľa vzniku častíc alebo niektorých spoločných 

vlastností sa stretávame s rôznymi názvami v praxi: 

 

Dym – jemné častice o veľkosti 0,1 až 1,0 µm vzniknuté pri oxidačných procesoch 

kondenzácií látok vyparovaných za tepla (napr. pri zváraní) alebo vzniknuté z plynnej 

fáze chemických reakcií – konverzií.  

„Kou ř“  – jemné častice o veľkosti 0,01 až 0,05 µm vzniknutej nedokonalým  

spaľovaním obsahujúcej prevažne uhlík. 

Popolček – úlet z ohniska spaľovacích zariadení o veľkosti 1 až 100 µm. 

Aerosol – disperzná sústava jemných častíc o veľkosti 0,01 -1 µm plynu. 

                                                 

1 Uhlie [online]. Dostupné z: http://www.energia.sk/tema/bezpecnost-a-efektivnost/uhlie/0512/ 
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Prach – častice vzniknuté prevažne mechanickým spôsobom (drtením, mletím  

a oterom) 

Avšak v technickej praxi sa používa prach pre všetky tuhé častice rozptýlené 

v ovzduší.[1] 

 

2.2 ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA ODLU ČOVAČOV PRACHU 

Pre jednoznačnosť vyjadrovania a popis odlučovacích procesov sú rozhodujúce ďalej 

uvedené technické pojmy a vlastnosti odlučovacích častíc, či už sa jedná o častice tuhé alebo 

kvapalné: 

- priemer častice d (m, µm) – udáva buď skutočný priemer guľovej častice alebo 

ekvivalentný priemer fiktívnej častice, ktorá sa chová pri odlučovaní zhodne ako častica 

guľová. 

- pádová (usadzovacia) rýchlosť častice vp (m.s-1) – je rýchlosť, s akou sa častica pohybuje 

v dôsledku účinku gravitačnej, odstredivej alebo elektrostatickej sily v nosnom plyne za 

ustáleného stavu. Pokiaľ je Reynoldsovo číslo Re ≤ 1, tak ide pre výpočet pádovej 

rýchlosti osamotenej častice v neobmedzenom prostredí použiť s vyhovujúcou presnosťou 

Stokesovu rovnici: 

 

     �� =  � �� �
	      (1) 

    �
 =  �
��  ��  ����

	  �         (2) 

 

kde d (m) je priemer odlučovanej častice, ρ2 (kg.m-3) je hustota odlučovanej častice,  

ρ1 (kg.m-3) je hustota čisteného plynu, g (m.s-2) gravitačné zrýchlenie, η je dynamická 

viskozita (N.s.m-2) a v (m.s-1) je relatívna rýchlosť prúdenia plynu voči častici. [3] 

 

Prevádzka Hmotnostná koncentrácia 

Kotle na čierne uhlie (g.m
-3

) (výnimočne) 

- s mechanickým roštom 0,5 – 10 (30) 

- granulačné kotle, taviace kotle 25-30 (70) 

- fluidné kotle do 50 (100) 

Kotle na hnedé uhlie   
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- s mechanickým roštom 2 - 10  

- granulačné kotle 2 - 30  

- taviace kotle 1,5 – 3,5  

- práškové kotle do 50  

- fluidné kotle do 50 (100) 

Tabuľka 1 Priemerné hmotnostné koncentrácie prachu v niektorých priemyselných odpadových 

plynov [3] 

 

2.2.1 Tvar častíc 

Tvar prachových častíc je značne premenná. V princípu sú podľa tvaru rozlišované tri 

základné druhy prachových častíc:  

 

� izometrické častice – rozmery v trojrozmernom súradnicovom systému 

majú v smeru všetkých ôs približne zhodné – ich hrudkovitý tvar ide 

aproximovať kockou alebo guľou (polyedrické kryštalické materiály). 

V technickej praxi býva často používaný pojem ekvivalentného priemeru 

de alebo redukovaného ekvivalentného priemeru dre, kedy je prepočítavaný 

ekvivalentný priemer všetkých častíc materiálu z ich skutočnej hustoty ρm  

na fiktívnu jednotnú hustotu ρf = 1000 kg.m-3: 

 

��� = ��  � ��
��

 �
�/�

    (3) 

 

Prachové častice sa skutočnou vyššou hustotou vykazujú lepšiu odlúčivosť, naopak 

častice s nižšou hustotou majú odlúčivosť v odstredivom alebo gravitačnom poli horšiu. 

Situácia v poli elektrostatickom môže byť práve opačná. To je nutné brať v úvahu pri výpočtu 

a konštrukcii príslušných zariadení. 

 

� ploché častice (laminárne) – ich dva rozmery sú výrazne väčšie než tretí – 

častice majú tvar doštičiek, šupiniek alebo lamel (sľuda, bridlica, tuha, 

odprýsknuté smalty, laky a náterové hmoty, hobliny ai.), 
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� vláknité častice (fibrilárne) – jeden rozmer je výrazne väčší než dva 

zostávajúce – častice majú tvar vlákien, tyčiniek alebo ihlíc (piliny, textilné 

vlákna, srsť, ai.) 

Každý z uvedených druhu častíc vykazuje iné vlastnosti pri usadzovaní v gravitačnom, 

odstredivom alebo elektrostatickom poli, iné reologické vlastnosti (za pohybu, zosypávanie), 

inú schopnosť tvoriť steny, previsy alebo klenby. Tiež pri zvlhnutí alebo naopak vysušení sa 

môžu uvedené vlastnosti významne meniť. Dobre rozpustné materiály vykazujú pri kolísaní 

teploty a vlhkosti tendenciu k aglomerácii tvorbou kryštalických mostíkov medzi 

jednotlivými časticami. Navonok materiál tvrdne, javí sa ako spekavý (anorganické soli, 

priemyslová hnojiva, cukor a iné).[3] 

 

2.2.2 Merná sypná a zotrasná hmotnos ť tuhých častíc  

Merná hmotnosť – hustota tuhých častíc je ľahko stanoviteľná pyknometrickou 

metódou. Kalibrovaná nádoba s presne stanoveným objemom Vp – pyknometer, je postupne 

zvážený prázdny Mo, s nasypaným prachom Mp, po doliatí kvapaliny M k a pyknometer úplne 

naplnený iba kvapalinou o objemu VL = Vp a s hmotností ML. M m je hmotnosť prachu a Vm je 

objem prachu. Podmienkou je nerozpustnosť tuhej látky v užitej kvapaline, jej nižšie 

povrchové napätie než u vody a dobrá zmáčavosť prachu. Potom ide vypočítať hustou 

kvapaliny ρL a hustotu tuhých častíc prachu ρm : 

 

�� =  ��
��

      (4) 

 

� � =  �! −  �� =  �! − #�$% ��%��&(�$%��)
)*

                          (5) 

 

� =  ��
��

     (6) 

 

Sypná a zotrasná hmotnosť je stanovovaná vážením prachu (MSY) voľne pomaly 

nasypaného zo štandardnej výšky (napr.250 mm) do kalibrovanej nádoby objemu VK, napr. 

odmerného valca. Po ručnom alebo mechanickom zatrasení a doplnení prachového materiálu 

do odmerného valce je váženie zopakované a získaná hodnota hmotnosti z utraseného 
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materiálu MSE. Výpočtom je následne stanovená sypná hmotnosť ρSY a zotrasná hmotnosť 

ρSE : 

 

ρ,-. =  /01
2*3

       (7) 

 

ρ,4 =  /05
23

       (8) 

 

Výsledky opakovaných stanovení jak sýpnych jak zotrasných hmotností sa môžu 

značne líšiť. Dôvodom sú nepresnosti v metodike nasypávaní materiálu a jeho zotraseniu. 

Získané hodnoty pre ten istý materiál sa môžu významne líšiť v prípade zmien jeho vlhkosti, 

distribúcie častíc (zrnitosti), tvaru častíc a prítomnosti zhluku častíc. Približne platí ρSE = (1,2 

až 1,5) ρSY. [3] 

 

2.2.3 Distribúcia častíc prachu 

Distribúciu častíc prachu, jeho granulometriou (k tabuľke 5), je nutné poznať pre   

konštrukciu odlučovača veľmi presne, predovšetkým v oblasti od 0 do 15 – 30 µm. 

Odlučovanie najmenších častíc je najobtiažnejší a môže tvoriť významný podiel z celkového 

množstva prachu obsiahnutého v znečistenom plyne. Potom rozhoduje o účinnosti 

odlučovača. 

 

Granulometrické zloženie je stanovené radou metód. Z nich najužívanejší sú 

nasledujúci: 

 

a) Priame metódy – triedi častice podľa skutočných geometrických rozmerov. 

Stanovená veľkosť častice odpovedá niektorému z rozmerov: 

- sieťovanie – je použiteľné len pre hrubé frakcie za sucha nad 60 µm a pri 

mokrom sieťovanie pre frakcie cca nad 15 µm. Jeho využiteľnosť je preto 

obmedzená. 
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- optická mikroskopia –  je s výhodou použiteľná pre stanovenie veľkosti 

hlavne nepravidelných častíc laminárnych (plochých) alebo fibrilárnych 

(vláknitých) a pravidelných častíc o veľkosti jednotiek až stoviek µm. 

- elektrónová mikroskopia – je použiteľná pre veľmi jemné prachy s časticami 

submikrónovej veľkosti od 0,05 do cca 5 µm. 

 

b) Sedimentačné metódy – triedia častice podľa ich pádovej rýchlosti v gravitačnom 

alebo odstredivom poli. Z pádovej rýchlosti je vypočítavaný ekvivalentný priemer 

zdanlivo guľovej častice. K tomu účelu sú využívané metódy: 

- triedenie v prúde plynu –  s využitím gravitačnej alebo odstredivej 

a Corriolisovej sily v rotačných triedičoch. 

- triedenie v kvapaline – využíva meranie rýchlosti sedimentácie 

v gravitačnom alebo odstredivom poli s gravimetrickým alebo fotometrickým 

vyhodnocovaním výsledkov. 

c) Nepriame metódy – využívajú zmeny fyzikálno-chemických vlastností suspenzií 

prachu. Sú napr. merané zmeny vodivosti elektrolytu, v ktorom je suspendovaný 

prach. Podľa kalibračných kriviek sa dá vyhodnotiť počet a veľkosť prítomných 

častíc. 

 

K spracovaniu výstupov meranie veľkosti častíc väčšinou hore uvedených metód je 

bežne využívané priame prepojenie s PC a tlačou numerických alebo grafických výsledkov. 

[3] 

 

2.2.4 Merný povrch prachu 

Merný povrch prachu býva vyjadrovaný v m2.g-1
 alebo častejšie v cm2.g-1. Je 

stanovovaný makroskopický vonkajší povrch a celkový povrch, tj. vrátane pórov. Znalosť 

merného povrchu má význam pre posúdenie absorpcie vlhkosti, adsorpcie plynu a pár, 

rýchlosti rozpúšťanie častíc apod. Pre stanovenie celkového povrchu častíc sa používajú  

metódy adsorpcie plynu alebo ortuťových porozimetrom. Pre guľové častice o priemeru d 

(µm) je merný povrch AMP (cm2.g-1) pri hustote častice ρM (g.cm-3) a vonkajšom povrchu 

častice AP (cm2) a hmotnosti častice GM (g) [3]: 
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A/7 = 89
:;

= <.�>?
@.A;

     (9) 

 

2.2.5 Permitivita 

Permitivita je charakteristickou materiálovou konštantou. Kvalitatívne ovplyvňuje 

javy  prebiehajúce v elektrostatickom poli, predovšetkým veľkosť náboja prachových častíc. 

Toto je parameter významný pre odlučovanie prachu v elektrostatických odlučovačoch. 

 

Permitivita pre vákuum má hodnotu: 

 

ε> = �
C DEF . 10I = 8,85416. 10��V�. m�   (10) 

 

kde c  = 2,99776 . 108 m.s-1 je rýchlosť svetla vo vákuu. Pre iné prostredie než vákuum 

je permitivita Q daná súčinom:  

 

ε> = εR − ε>     (11) 

 

kde εR je bezrozmerné číslo – relatívna permitivita konkrétneho prostredia. Udáva, 

koľkokrát je permitivita daného prostredia väčšia než permitivita vákua.  

Relatívna permitivita je závislá na hustote pevnej látky alebo plynu podľa Clausius-

Mossattirovho vzťahu: 

 

ST�
ST%�>

= k. ρ      (12) 

 

kde k je konštanta. Pre vzduch má hodnotu k = 1,5312.10-4 m3.kg-1. Zmenou hustoty  

plynov s teplotou a tlakom je nutné brať v úvahu, u kvapalín a tuhých látok ide považovať 

relatívnu permitivitu za konštantnú. 
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Plyn QV Kvapalina QV Tuhá látka QV 

Dusík 1,00061 Voda Popolček cca 3 
Kyslík 1,00055 H2SO4 4 Vápenec 8 
Vzduch 1,00059 C2H5OH ,7 Uhlie cca 4 
Oxid uhoľnatý 1,00069 Petrolej ,1 Sádra 5 
Oxid siri čitý 1,00950  Kremeň 4 – 4,7 
Oxid uhli čitý 1,00096  Kazivec 6,8 
Oxid dusný 1,00114  Mastek 4,1 – 6,4 
Vodík 1,00026  Oxidy kovov 12 - 18 
Hélium 1,00007  Sľuďa 4 – 8 

Tabuľka 2 Relatívne permitivity [3] 

Relatívna permitivita zmesi je ovplyvnená permitivitami zložiek, ktoré ju tvoria. Pre 

praktické účely je dôležitá vlhkosť vzduchu, vlhkosť tuhých látok a obsah vody v plynoch, 

pretože relatívna permitivita vody je vysoká a výslednou permitivitu značne ovplyvňuje.[3] 

2.2.6 Elektrický náboj častíc 

Pri prúdení plynu znečisteného tuhými alebo kvapalnými časticami potrubím 

získavajú častice trením o steny v dôsledku triboelektrického javu elektrický náboj. 

Znamienko a veľkosť náboja je závislá na chemickom zložení častíc a materiálu potrubia. 

 

Nabíjanie častíc v princípe prebieha dvoma mechanizmami:  

• veľké častice získavajú náboj prevažne zrážkami s ióntami plynov, ktoré sa 

pohybujú po silokrivkách elektrického pola deformovaného prítomnosťou tuhej 

alebo kvapalnej častice. 

• malé častice získavajú náboj difúziou, kmitavým pohybom ióntov plynu v rovine 

kolmé na smer jeho prúdenie pri kontaktu s časticou. 

 

Kvapalné alebo tuhé častice môžu získať tzv. nasýtený elektrický náboj Qa , tj. určitý 

maximálny náboj daný intenzitou elektrického pola F, priemerom častice d, relatívnou 

permitivitou materiálu častice εr  a nabíjacím súčiniteľom κ: 

 

Qa = κ . εr   . π . F . d2   (13) 

Kde nabíjací súčiniteľ κ je funkciou relatívnej permitivity: 
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W = 1 + 2 W Z −  �
W Z +  � 

  (14) 

 

Hodnota nabíjacieho súčiniteľa býva v rozmedzí 1 <  < 3. Z predchádzajúcich 

vzťahov je zrejmé, že väčšie a vlhké častice získavajú v elektrickom poli rovnakej intenzity 

väčší náboj. Časový priebeh náboja častice Qτ je závislý na dobe zotrvania častice 

v elektrickom poli τ, hustote priestorového náboja v tomto poli [i a pohyblivostí ióntu u: 

 

\] = \^
[_ ` ] 

a Sb%[_ ` ] (15) 

 

c =  \]
\^

  (16) 

 

Pohyblivosť iontov dosahuje hodnoty u = 2.10-4 m2V-1s-1. Priestorový náboj bez 

prítomnosti častíc v praxi dosahuje hodnôt rádovo [_ = 10-6 C m-3,za prítomnosti častíc 

vytvárajúcich protipólu priestorový náboj rýchlo klesá a doba nabíjania sa predlžuje. I tak 

behom 4 – 10 sek. získavajú častice 50 – 90 % nasýteného elektrického náboja, čo vyjadruje 

koeficient pomerného nabitia častice β. 

 

Tieto poznatky sú významné pre konštrukciu elektrostatických odlučovačov. Ďalej je 

znalosť elektrostatických javov dôležitá pre predchádzanie zanášania vzduchotechniky 

(potrubí a odlučovačov) a riziku vzniku elektrických výbojov, ktoré môžu spôsobiť výbuch 

plynov alebo k výbuchu náchylných prachových častíc v zmesi so vzduchom. [3] 

 

2.2.7 Elektrický odpor 

Elektrický odpor prachových častíc usadených na povrchu usadzovacích elektród 

elektrostatického odlučovača zhoršuje podmienky pre jeho funkciu. Napäťový spád vo vrstve 
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prachu znižuje napätie na povrchu prachovej vrstvy a tím zmenšuje dosahovateľnou 

elektrostatickou silou rozhodujúcou pre odlučovanie častíc s elektrickým nábojom. 

 

Odpor vrstvy častíc R (Ω) je funkciou odporu ρ (Ωm) sily vrstvy l (m) a plochy vrstvy 

(plochy usadzovacej elektródy) S (m2): 

 

d = � e
f    (17) 

 

Merný odpor je tvorený jednak merným odporom materiálu, prechodovými odpory 

medzi vzájomne sa dotýkajúcimi časticami a povrchom elektródy a časticami. Hodnota 

merného odporu je závislá na rade okolností – chemickom zložení prachových častíc, ich 

zrnitosti, absorbcii a adsorbcii, vlhkosti, prachom, rozpustnosť častíc a vodivosť prípadne 

vznikajúceho elektrolytu, rosného bodu plynu apod. Všeobecne platí, že vlhký prach má 

o niekoľko rádov menší merný odpor než prach suchý, čo je pre odlučovanie priaznivejšie. 

Preto býva čistený plyn (vzduch) pred elektrostatickými odlučovačmi vlhčený, resp. teplota 

v odlučovači je udržovaná v úzkom rozmedzí. Častice s nasýteným plynom a vodou 

adsorbovanou v póroch majú merný odpor podstatne menší a pritom sú nelepivé, ich povrch 

je suchý. Je výhodné pracovať s merným odporom vrstvy častíc v rozmedzí 102 – 109 Ωm, 

pričom takmer celá väčšina suchých minerálov sú izolanty s merným odporom o 2 – 3 rády 

vyšším (s výnimkou grafitu a uholného prachu). [3] 

 

2.2.8 Sypný uhol a uhol sklzu 

Voľne nasypaný materiál vytvára kužeľ, ktorého povrchová priamka zviera  

s podložkou uhol odpovedajúci tzv. sypnému uhlu. Výsypka je vertikálne posuvná a je 

umiestená tesne nad vrcholom kužele sypkého materiálu. Tým je bránené jeho hutnenie 

dopadom.  

Voľne nasypaný materiál je schopný vďaka priľnavosti a slabým interakciám medzi 

časticami odolať určitému náklonu podložky, na ktorej je umiestený. Materiál je pri tomto 

meraní umiestený na sklopnej hladkej mosadznej podložke. Pri zvyšovaní náklonu sa materiál 
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dá do pohybu – v tomto okamžiku dôjde k lavínovitému zosuvu materiálu. Uhoľ sklonu 

podložky voči vodorovnej rovine potom odpovedá uhlu sklzu. 

 

Sypný uhoľ a uhoľ sklzu sú závislé na chemickom zložení a granulometrii materiálu, 

jeho vlhkosti, tvaru častíc a vlastnostiach povrchu častíc. Spravidla jemnejšie a suchší 

materiál s časticami tvarom sa viacej blížiacim gule majú nižší sypný uhoľ a uhoľ sklzu. [3] 

 

2.2.9 Lepivos ť 

Lepivosť nie je jednoznačne určená fyzikálna veličina, ale i napriek tomu jej podstatou  

sú nasledujúce fyzikálne javy: 

 

• Van der Waalsovy sily elektrostatického charakteru ako dôsledok polarity 

molekúl 

• Elektrostatické sily ako dôsledok existencie elektrostatického náboja častíc 

• Kapilárne sily za spoluúčasti kvapalnej fáze. 

 

Rozhodujúcim faktorom lepivosti je vlhkosť materiálu. Napríklad suchý flotačný  

koncentrát apatitu Kola je pri vlhkosti pod 0,5 % H2O nelepivý a pri minimálnom impulze 

(náklonu podložky, chvenie) voľne tečúce. Pri vlhkosti medzi 1,0 – 1,5 %  sa radí ako stredne 

lepivý a pri vyššej vlhkosti, predovšetkým nad 2,0 % je veľmi lepivý, tvorí zvislé steny, 

previsy i klenby. Ďalej o lepivosti rozhoduje chemické zloženie, tvar, veľkosť a distribúcia 

častíc prachu, hydroskopickosť materiálu, kvalita materiálu a povrchu stien vzduchotechniky 

apod. 

 

Rôzne druhy suchých prachov sa dá rozdeliť do skupín podľa lepivosti: 

 

- Nelepivé prachy – piesok, struska, zeminy, piliny a prach kovov 

- Málo lepivé prachy – hrubý uhoľný prach, koks, magnezit, popolčeky s obsahom 

nespáleného uhlia, silikáty 
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- Stredne lepivé prachy – jemný uhoľný prach, elektrárenský popolček, oxidy kovov, 

práškové kovy, slinok, cement, sadze, sušené mlieko, aj. jemné prachy s časticami 

veľkosťami pod 25 mikrónov, 

- Veľmi lepivé – sádra, vápenec, vápno, kaolín, múka, vláknité materiály, kakaový 

prášok aj. jemne prachy s časticami pod 10 mikrónov. 

 

Lepivosť prachu je dôležitá pre konštrukciu všetkých častí vzduchotechniky a jeho 

príslušenstva, predovšetkým zásobníkov, dopravníkov, podávačov a výsypiek prachu, 

priemeru a sklonu potrubia, tepelné izolácie alebo nutnosti ohrevu častí vzduchotechniky. 

Lepivosť materiálu rozhoduje o prevádzkyschopnosti, cyklu a náročnosti čistenia 

vzduchotechnických zariadení a tým spoľahlivosti celých technologický liniek, ktorých 

neoddeliteľnou časťou vždy sú. [3] 

 

2.2.10 Zmáčavos ť 

Zmáčavosť tuhých látok je významným parametrom pre funkciu mokrých  

mechanických odlučovačov prachu. Zmáčavosť je v prvej rade určená povrchovým napätím 

kvapalín. 

Čím väčšie je povrchové napätie kvapalín, tím väčší je i krajový uhoľ – uhoľ zmáčania 

ϑ. Styčná plocha kvapky kvapaliny a povrchu tuhej látky – častice – je menší, možnosť 

zmáčania prachovej častice sa znižuje. Pokiaľ je teoretický uhoľ ϑ = 0o, je častice dokonale 

zmáčaná, ak je ϑ = 180o, je častice nezmáčaná. Za dobre zmáčané sú považované látky 

s krajovým uhľom ϑ = 0 - 90o. 

 

 

Obrázok 1 [3] 
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Povrchové napätie kvapalín ide významne znížiť zvýšeným teploty. Rovnaký efekt má 

i rozptýlenie submikrónových častíc v kvapaline alebo prídavok povrchovo aktívnych látok . 

tenzidov. Recirkuláciu skrápacích kvapalín s obsahom tuhých látok je tejto možnosti bežne 

využívané. Súčasne je znížená spotreba skrápacej kvapaliny, ktorú je nutné ďalej využiť alebo 

čistiť. Tenzidy sú drahé a spôsobujú navyše penenie roztoku alebo suspenziu. Preto 

v odlučovačoch prachu zásadne nie sú používané ! [3] 

 

2.2.11 Výbušnos ť 

Niektoré práškovité materiály v zmesi so vzduchom (aerozmesy) sú výbušné. 

Výbušnosť vykazujú horľavé (oxidovateľné) materiály za nasledujúcich podmienok: 

- Koncentrácia horľavého prachu je v medziach výbušnosti, 

- Plynné prostredie obsahuje určité minimálne množstvo kyslíku, 

- Iniciácia zážihu má dostatočnou energii. 

 

Všetky vyššie uvedené podmienky musia byť splnené súčasne, ak má dôjsť 

k výbuchu.  

Inertizácia zmesi plynu a prachu s potlačením rizika výbuchu ide dosiahnuť: 

- Zriedením zmesi prídavkom inertnej zložky – dusíku, oxidu uhličitého, vodnej pary, 

- Znížením teploty plynu pod zápalnou teplotou horľavého plynu a prachu (pre uhlie 

pod 120˚C, u dreva pod 100˚C), 

- Uzemnením vzduchotechnického systému, pretože výbuch môže iniciovať výboj 

statickej elektriny, 

- Minimalizáciou vodorovných plôch a priestorov, kde by sa mohol usadzovať prach, 

konštrukčným riešením vzduchotechnického systému, 

- Rýchlosťou prúdenia plynu vyššia než je rýchlosť horenia zmesi, 

- Pretlakovým usporiadaním, aby nebol prisávaný vzduch do priestoru odlučovača 

v prípade netesností alebo porúch, 

- Preferencie mokrých metód odlučovania prachu, 

- Monitorovaním koncentrácie kyslíku a prachu v čisteniu plynu s blokovaním chodu 

zariadenia v prípade priblíženia sa k limitným hodnotám. [3] 
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Skupina Druh prachu 
Min. konc. O2 

( obj. % ) 
Min. konc. prachu 

( g.m-3 ) 

1 Čierne uhlie, koks 16,0 10 – 12 
2 Hnedé uhlie, rašelina 14,0 6 – 8 

3 
Drevený prach, uretány, 

syntetická živica 
10,0 8 - 12 

4 Polystyrén, kasein, bavlna 5,0 6 – 12 
5 a Hliník cca 1,0 7 
5 b Horčík, zirkón cca1,0 5 

Tabuľka 3 Dolné medze výbušnosti prachu [3] 
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3  PREDSTAVTE TECHNOLÓG

ZÁCHYT TUHÝCH 

3.1 MECHANICKÉ ODLU

3.1.1 Cyklón 

Popis základného princípu

Cyklónové odlučovanie je metóda odstra

bez použitia filtrov, skrze vírovú separátu. Rota

zmesi pevných látok a kvapaliny. Táto metóda môže by

kvapôčiek kvapaliny z plynného prúdu.
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PREDSTAVTE TECHNOLÓGIE VYUŽITEĽNÉ PRE   

ZÁCHYT TUHÝCH ČASTÍC Z PRÚDU SPALÍN.

MECHANICKÉ ODLUČOVAČE 

incípu 

čovanie je metóda odstraňovania častíc zo vzduchu, plynu alebo pary, 

bez použitia filtrov, skrze vírovú separátu. Rotačný efekt a gravitácia sú použité na oddelenie 

zmesi pevných látok a kvapaliny. Táto metóda môže byť tiež použitá na 

plynného prúdu. 

 

Obrázok 2 – Jednoduchý cyklón [9] 

Bc. VÍT LANČARIČ  

ĽNÉ PRE       

Z PRÚDU SPALÍN.  

astíc zo vzduchu, plynu alebo pary, 

ný efekt a gravitácia sú použité na oddelenie 

 tiež použitá na oddelenie drobných 
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Veľká rýchlosť rotácie vzduchu je tvorená v cylindrickom alebo kužeľovitom 

kontajnery zvanom ako cyklón. Vzduch prúdi v špirále, začínajúc na vrchole (širší koniec) 

cyklónu končiac na spodnom dne, kde vzduch ďalej prúdi stredom cyklón a vyjde vrchom. 

Väčšie (hustejšie) čiastočky v rotujúcom prúde majú viacej zotrvačnosti, aby prúdili v tesnej 

krivke a narazia na vonkajšiu stenu, potom padnú na dno cyklónu, kde sa môžu odstrániť. 

V kužeľovitom systéme, kde rotuje prúd oproti úzkemu koncu cyklóna, rotačný rádiu prúdu je 

redukovaný, a takto sú oddeľované menšie čiastočky. Cyklónová geometria spolu s podielom 

prietoku definuje výrezový bod cyklónu. Čo je vlastne veľkosť čiastočiek ktoré budú 

odlúčené z prúdu s 50 % účinnosťou. Čiastočky väčšie ako výrezový bod budú odstránené 

s veľkou účinnosťou a na druhej strane čiastočke menšie budú odstránené s menšou 

účinnosťou. 

Alternatívny dizajn využíva sekundárny prietok vzduchu v cyklóne pre udržanie 

zhromažďovaných čiastočiek od narážania na stenu, čím ju ochránime od abrázie. Primárny 

vzduch prúdi obsahujúc čiastočky vstupujúce z dna cyklónu a sú priťahované do špirály, kde 

rotujú. Sekundárny vzduch vstupuje z vrchu cyklóna a pohybuje sa dole k dnu, zachycujúc 

čiastočky z primárneho vzduchu.  
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Obrázok 3 – Vertikálny cyklón [9] 

Veľké cyklóny sa používajú v pílach na odstraňovanie pilín z odsávaného vzduchu. 

Cyklóny sú tiež použité v ropných rafinériách na oddelenie olejov a plynov ,a pri výrobe 

cementu ako súčasť pecí s predhrievačom. Cyklóny sa stále viac používajú v domácnosti, ako 

základné technológie bez vreckových vysávačov . Cyklóny sú tiež použité u priemyselných 

kuchýň pre oddeľovanie tuku z odvádzaného vzduchu  extrakčným digestorom. Menšie 

cyklóny slúžia na separáciu vzduchu a častice pre analýzu. Niektoré sú dostatočne malé, aby 

sa nosili pripnuté na oblečení a slúžia na separáciu dýchateľných častíc pre neskoršiu analýzu. 

[9] 
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Tabuľka 4 – Výkony cyklónových odlučovačov [10] 
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Obrázok 4 Cyklónový odlučovač [10] 

3.1.2 Rotačný odlu čovač 

Rotačné odlučovače sú určené pre odlučovanie ľahkých objemných pevných frakcií z 

odsávanej vzdušniny. Používajú sa ako predodlučovače vsadené pred filtračné zariadenie.  

 

Obrázok 5 – Rotačný odlučovač [10] 

Svoje využitie najviacej nachádza v prevádzkach, kde je odsávané veľké 

množstvo ľahkého a objemného materiálu, ako sú napríklad papierové odrezky, chemlon, 

buničina, ktorý by mohol zahltiť filtračné zariadenie.  

Rotačné odlučovače a zlučovacie kanály volíme z typovej rady podľa konkrétnej potreby.  
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Popis rotačného odlučovača 

Rotačný odlučovač je schopný kontinuálne deliť odsávanú vzdušninu na zložku 

prachovú pokračujúcu ďalej do filtračného zariadenia a zložku materiálovú vedenú 

pod rotačný odlučovač, kde je ďalej spracovaná. Vďaka stieracím lištám sa 

odlučovacie rozhranie regeneruje a nedochádza k jeho upchávaniu. 

 

Rotačný odlučovač je vybavený zlučovacím kanálom so spätnými klapkami, ktoré 

bránia vstupu materiálu do momentálne nevyužívaných potrubných trás. Rotačný 

odlučovač býva umiestený na nosnej oceľovej konštrukcii, ktorá sa navrhuje pre každý 

prípad použitia samostatne. 

Prevedenie odlučovačov  

Rotačné odlučovače RO vyrábame vo veľkostiach pre množstvo odsávaného vzduchu 

3 000 až 100 000 m3/h. [10] 

 
   1        2  
 
 
 
 
 
 
 
  3 
 
 
         
 
 
 
 

           4 
 
 
 
 
 
 
 
 
               5 

Rotační odlu čovač
1 – vstup znečištěného plynu, 2 – výstup odprášeného plynu, 
3 – žaluzie, 4 – rotor, 5 – výsyp odloučeného prachu

 

Obrázok 6 – Rotačný odlučovač [13] 
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3.1.3 Žalúziové odlu čovače 

Žalúziové odlučovače sú menej rozšíreným zariadením. Odlučovacím elementom sú 

v nich žalúzie, tvorené kovovými uholníky alebo prepážkami. Pri priechodu plynu žalúzii 

dochádza k prudkej zmene smeru, ktorou pevné častice nestačia sledovať, narážajú na prednú 

stranu žalúzii a posúvajú sa tak smerom dolu k čiastkovému odberu prúdu plynu. Majú nízku 

účinnosť, používajú sa ako predodlučovače a môžu byť použité pre vysoké teploty a 

neabrazívny prach.  

Žaluziový odlu čovač
1 – vstup znečištěného plynu, 2 – výstup odprášeného plynu, 
3 - výsypy prachu

 
         1   
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       2 

 

Obrázok 7 – Žalúziový odlučovač [11] 

Žalúziové odlučovače patria medzi konštrukčne jednoduchšie suché mechanické 

odlučovače.  

 Na obr. 7 je principiálna schéma žalúziového odlučovača. Žalúziové odlučovače 

pracujú na zotrvačnom princípe pri prietoku plynu cez vhodne profilované prepážky/lamely. 

Heterogénna zmes (1) vstupuje do odlučovača. Častice pri prúdení heterogénnej zmesi 

nestíhajú sledovať trajektóriu prúdiaceho vzduchu okolo lamely a preto narážajú na lamely a 

za spolupôsobenia zotrvačnej a gravitačnej sily padajú do spodnej časti odlučovača, kde 

otvorom (3) sú vedené do výsypky na ďalšie spracovanie. 
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Obrázok 8 ( Schéma žalúziového odlučovača. 

1 – vstup heterogénnej zmesi, 2 – výstup vyčisteného plynu, 3 – výstup zachytených 

TZL)[12] 

Model žalúziového odlučovača  

• Pre hlbšie pochopenie princípu odlučovania v žalúziovom odlučovači sme navrhli 

komplexné experimentálne zariadenie (Obr. 2), kde možno proces odlučovania 

podrobne sledovať. Hlavnou časťou systému je samotný model odlučovača (O) s 

nastaviteľnými lamelami. Pre simuláciu prúdenia vzduchu je na vstupe do odlučovača 

zaradený ventilátor (V) s reguláciou otáčok (R) a mriežkou (M) pre usmernenie 

prúdiaceho vzduchu. Potom nasleduje modul pre vizualizáciu prúdenia pomocou 

„smoke wire“ metódy (S), ktorého hlavnou časťou je ohrievaný drôt. Táto metóda je 

podrobnejšie opísaná v nasledujúcej časti textu. 

 

Obrázok 9 Model žalúziového odlučovača. V – ventilátor, M – usmerňujúca mriežka, S – 

modul pre „smoke wire“, ZS – zdroj svetla, O – odlučovač, R – regulácia otáčok, 

NZ – napájací zdroj, K – kamera, PC – počítač [12] 
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pritom jednoduchá metóda – „smoke wire“. Pri tejto metóde je prúdenie vzduchu 

zviditeľnené pomocou aerosólov vzniknutých kondenzáciou pár oleja. Olej nanesený na 

tenkom drôte sa prechodom elektrického prúdu odparí a následne skondenzuje, vytvárajú sa 

pary, čo umožní vizualizáciu prúdenia. Táto metóda je vhodná pre vizualizáciu smeru a 

charakteru prúdenia pre prúdenie do rýchlosti 4 m.s
-1 

. [12] 

3.1.4 Vírové odlu čovače 

Vírové odlučovače (vírniky) sú najrozšírenejším mechanickým odlučovačom. 

Zásluhou na tom má viac-menej ich vysoká účinnosť pri pomernej jednoduchosti a 

prevádzkovej nenáročnosti. Princípom ich funkcie je využitie odstredivej sily, ktorá vzniká 

uvedením prúdu plynu do rýchleho rotačného pohybu (odkiaľ je bežne používaný názov 

cyklóny).  

2    1 
 
 
    1  
 
 
 
 
       4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    3        
    1              3         3 
 
               2 
 
           
          2 

A B

Vírové odlu čovače: 
A-cyklón s tečným vstupem plynu, B-cyklón osový s vestavbou (vírník). 
1 – vstup zaprášeného plynu, 2 – výstup odprášeného plynu, 
3 – výstup odloučeného prachu, 4 – pevné rozváděcí kolo

 

Obrázok 10 – Vírové odlučovače [11] 

Snaha po maximálnej účinnosti vedie k zvyšovaniu rýchlosti plynu v cyklónoch, čo sa 

prakticky prejavuje v zmenšovaní ich priemeru. Takéto jednotky nemajú väčšinou dostatočný 

výkon a je nutné je zlučovať do blokov, v ktorých sa ich výkon spočíta. Sústava paralelne 

zaradených cyklónov je skupinový odlučovač (multicyklón). Výhodou cyklónu je možnosť 
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použitia pre horké plyny, nevýhodou potom závislosť na rýchlosti prietoku plynu, opotrebenie 

abráziu a nevhodnosť pre lepivý prach. [13] 

 

3.2 ELEKTROSTATICKÉ ODLU ČOVAČE 

Princípom činnosti elektrických odlučovačov (ďalej je EO) je využití príťažlivých síl 

medzi elektricky nabitými časticami prachu a opačne nabitou zbernou elektródou. Nabitie 

častíc sa dosahuje v elektrostatickom poli EO, kde ako prenášač náboja fungujú ióny 

ionizovaného plynu. 

Podstatou každého EO je zberná elektróda o relatívne veľkej ploche a nabíjacej 

(sršiaca) elektróda o malej ploche, na ktorej je vložené jednosmerné napätie opačnej polarity. 

Pri zvyšovaniu napätia začne pri jeho určitej (kritickej) hodnote medzi elektródami 

prechádzať prúd v dôsledku ionizácie molekúl plynu v blízkosti nabíjacej elektródy, na ktorej 

vzniká tzv. kladný výboj teda koróna. Prechádzajúci prúd je najskôr malý a rastie s ďalej 

stúpajúcim napätím až do stavu, kedy dôjde k preskoku a kedy korónu nie je možné už 

vytvoriť.  

Čím vyššie je napätie na elektródach (55-75 kV), tím vyššia je účinnosť odlučovača. 

Stabilita koróny je podmienená malým povrchom nabíjacej elektródy, ktorá býva zhotovená z 

drôtov o malom priemeru, jednak napätím, ktoré je na ňu vložené. Záporné napätie na 

nabíjacej elektróde umožňuje vznik stabilnej koróny pri vyššom napätí. Nabíjacie elektródy 

sú tenké drôty rôzneho prierezu, napnuté vo vzdialenosti cca 15 až 20 cm.  

Zberné elektródy môžu mať opäť rôzny tvar (profil) podľa konštrukcie a použitia 

odlučovača, najčastejšie sú to rôzne tvarované dosky alebo trubky vo vzdialenostiach 30-40 

cm. Odstraňovanie odlúčeného prachu  sa deje najčastejšie oklepávaním elektród pomocou 

kladív, umiestených v odlučovači.  
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Vertikální trubkový elektrostatický odlu čovač
1 – vstup plynu, 
2 – výstup odloučeného prachu, 
3 – výstup plynu, 
4 – drátová nabíjecí elektroda (katoda), 
5 – trubková usazovací elektroda (anoda), 
6 – rozváděcí žaluzie

 

Obrázok 11 – Vertikálny trubkový elektrostatický odlučovač - [11] 
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   5      5 
  

Horizontální komorový elektrostatický odlu čovač
1 – vstup plynu, 2 – výstup plynu, 3 – deskové usazovací elektrody, 
4 – drátové nabíjecí elektrody (katody), 5 – výsypy odloučeného prachu 

 

Obrázok 12 – Horizontálny komorový elektrostatický odlučovač  – [11] 

Výhodou EO je malá tlaková strata, ktorá býva 20 - 100 Pa, a vysoká účinnosť kolem 

99.9 %. Stavajú sa pre vysoké prietoky odpadových plynov, pre teploty i 380°C, odlučujú 

častice i 0,01µ. Používajú sa pre odlučovanie popolčeku zo spaľovania uhlia, sadzí z 

mazutových kotlov, čistenie odpadových plynov z hutníctva, cementáreň, spaľovní KO a 
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podobne. V posledných rokoch zaznamenali EO značné rozšírenie, a to jednak vďaka 

limitom, ale taktiež vďaka existencii spoľahlivých zdrojov vysokého napätia. [13] 

 

3.3 MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE 

Pre záchyt, resp. odvod zachytenej častice z odlučovača sa používajú kvapaliny. Jedná 

sa o odlučovače hladinové s prijateľnou spotrebou kvapaliny, pračky Venturi s veľkou 

tlakovou stratou, mokré vírové odlučovače a odlučovače penové. Tieto odlučovače môžeme 

obvykle používa i pre absorpciu plynných znečisťujúcich látok z odpadných plynov. 

Princípom týchto odlučovačov je odlúčená častica z prúdu plynu spolu s malou 

kvapôčkou kvapaliny a využitie tak odstredivej sily a odlúčenie na okraji nádoby, kde 

nasedimentuje. Tu je nutný predpoklad zmáčavosti kvapaliny. Ďalšou možnosťou ako zlúčiť 

kvapalné médium a prachovú časticu je pomocou kondenzácie vodnej páry, ktorá sa zavedie 

do odlučovače. A nutným predpokladom je teplota plynu nižšia než teplota rosného bodu.   

[14],[15] 

3.3.1 Mokrý vírový odlu čovač 

Na rozdiel od suchých vírových odlučovačov je prach, ktorý dosiahol stenu 

odlučovača, v mokrom vírovom odlučovači oplachovaný zo stien postrekom vodou 2 po 

obvodu v hornej časti komory 1, 3 (obr. 5). Nad odstrekovačom vody je inštalovaný 

odlučovač kvapiek.  Odlúčený prach tvorí kal, ktorý je odvádzaný hrdlom spodkom 

odlučovača. Merná spotreba vody býva 0,1 – 0,4 kg.m-3, rýchlosť plynu 4 m.s-1. Koncentrácia 

prachu vo vstupujúcom plyne pre tento druh odlučovača by nemali prekročiť 30 g.m-3. Plyn sa 

odvádza potrubím 4.  Zmenšovanie priemeru odstredivé komory vedie ku zvýšeniu 

odlúčivosti.  Pre zvládnutie veľkých prietokov sa jednotlivé odlučovacie radia do zostav. A 

vznikajú tzv. batériové sety.  

Mokré vírové odlučovače sa používajú v keramickom priemysle, v úpravniach uhlia, v 

zlievarniach a huťiach a taktiež pre čistenie regeneračných kotlov, NPK, kaprioluapod.  
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• Výhody 

a) Použitie v keramickom priemysle, úpravniach uhlia, zlievarniach a hutiach a 

taktiež pre čistenie regeneračných kotlov, NPK, kapriolu a pod. 

b) sú vhodné pre umiestenie do prevádzkach, kde je možno zaistiť centrálne 

kalové hospodárstvo, 

c) sú riešené pre podtlakový vzduchotechnický systém. Konštrukčne sú 

dimenzované pre tlakový spád ± 5 kPa. Použitie v pretlakovej časti sa 

nevylučuje.  

d)  

• Nevýhody 

a) vstupná teplota vzdušiny a okolia odlučovača nesmie byť nižšia než + 3 °C, 

aby nedochádzalo k zamrznutiu vody v odlučovači, 

b) dodávajú sa bez ventilátoru, 

c) sú určené pre teplotu vstupujúcej vzdušiny do + 100 ºC. Pre vyššie vstupné 

teploty sú dodávané v atypickom prevedeniu. [14],[15], [7] 

 

Obrázok 13 Mokrý vírový odlučovač [14] 

 

Obrázok 14  [7] 
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3.3.2 Mokrý penový odlu čovač 

Plyn vstupuje do odlučovača spodkom 1 a preteká hore roštom, na ktorý sa privádza 

kvapalina, najčastejšie voda. Voda sa privádza do nátokovej komory situovanej pri hornom 

rošte 3 a preteká otvormi v roštoch 2 na spodku poschodia. Voda s odlúčeným prachom steká 

potrubím 4 do kalovej nádrže, kde kal sa odvádza po usadení a voda zbavená prevažne z častí 

zachyteného prachu prepadá potrubím. Strhnuté kvapky vody sa z vyčisteného plynu 

zachycujú v odlučovači kvapiek 5, ktorý je situovaný v hornej časti odlučovača. Odlučovač sa 

štyrmi poschodiami je na znázornený na obrázku. 

Penové odlučovače môžu mať dvoje usporiadanie.  

 

• A) Poklesové sú tvorené roštom, ktorý  

prepustí svojimi otvormi kvapalinu do  

usadzovacej nádrže.  

• B) Prepadové majú okrem roštu, podobne ako  

absorpčné kolóny, ešte na poschodí hať,  

cez ktorú časť kvapaliny prepadá do 

šachty alebo na ďalšie poschodie. 

 

 

 

 

 

Medza odlúčivosti častíc na jednom poschodí činí cca 1,5 µm a táto hodnota klesá 

s rastúcim  počtom poschodí. Merná spotreba vody závisí na vstupnej koncentrácii prachu. 

Pre koncentrácie do 30 g.m-3 je asi 0,3 kg.m-3, pre vyššie koncentrácie až 0,6 kg.m-3. [14],[15] 

 

• Výhody 

a) relatívne vysoká vstupná koncentrácia prachu v odpadnom plynu (cca do 500 

g.m-3) 

b) zmáčavé povrchy 

Obrázok 15  
Mokrý penový odlučovač [14] 
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c) vysoká účinnosť pre veľkosť častíc väčšia než 10 µm (100%) , pre 5 µm (95 

%) 

• Nevýhody 

a) vysoké tlakové straty, ktoré dosahujú cca 300 Pa na jedno poschodie 

b)  nutnosť použitia s inými systémami odlučovania 

 

3.3.3  Hladinové odlu čovače 

Podľa prevedenia sa delia na odlučovače 

s kolmým a šikmým prívodom plynu. Usporiadanie 

s kolmým prívodom (na obrázku) plynu proti hladine 

kvapaliny je menej obvyklé. Častejšie sa používajú 

hladinové odlučovače so šikmým prívodom plynu. 

Znečistený plyn sa privádza nad hladinu kvapaliny a 

preteká vysokou rýchlosťou štrbinou, vytvorenou medzi 

hladinou a navádzacími lopatkami 1.   

       

        

 

Plyn so sebou strháva z hladiny kvapalinu a v priestoru medzi navádzacími lopatkami 

1 a usmerňovacími lopatkami 2 dochádza k intenzívnemu zmiešaniu častíc a vzniknutej 

vodnej drte. Častice, ktoré sa neodlúčili už pri priechodu štrbinou a v priestoru medzi 

lopatkami, sa odlučujú priechodom vodnej clony na výstupnej hrane lopatiek a spolu 

s kvapalinou stekajú späť do nádrže kanálom 3. Strhnuté kvapky sa odlučujú v odlučovači 

kvapiek 4. [14],[15],[7] 

  

• Výhody 

a) Vysoká odlúčivosť i pre malé 

častice, medza odlúčivosti dosahuje 

hodnôt okolo 1 µm. 

b) S ventilátorom alebo bez ventilátoru 

c) Objemový prietok vzdušiny Qv : 

5000 – 30000 m3h-1, Teplota 

Obrázok 16  
Hladinový odlučovač [14] 

Obrázok 17 
Odlučovač MHK, 

 Klima a.s., Prachatice [16] 
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vstupujúcej vzdušiny +3 až +100 °C  

• Nevýhody 

a) Tlaková strata okolo 15 kPa,  

b) Nutná správna výška hladiny  

  

3.3.4 Prúdové odlu čovače ( Venturi odlu čovač ) 

Majú najvyššiu odlúčivosť z mokrých 

mechanických odlučovačov, ale veľké tlakové 

straty. Odlučovanie nastáva zotrvačnosťou v 

dôsledku vysokej relatívnej rýchlosti medzi 

znečisteným plynom a kvapalinou, ktorá sa privádza 

do hrdla Venturi trubice.  Tu sa stretávajú dva 

aerosóly, a dochádza k zmiešaniu. Vytvorí sa 

najskôr zhluky častíc a potom sa tieto častice 

odlúčia za pôsobenia odstredivej sily alebo 

zotrvačných síl. Jedným aerosólom je prach 

v čistom plyne a druhým je hmla ďalšieho 

kvapalného média. Hmla sa vytvára v najužšom 

mieste venturi trubice. Prívod kvapaliny ide riešiť rôznymi spôsoby.  

 

Kvapalina privádza axiálne umiestenou tryskov priamo do zúženia v hrdle Venturi 

trubice alebo sa kvapalina privádza kolmo k stene Venturi trubice alebo voľne nateká po 

trubici pri vstupu do zúženého hrdla a je strhávaná prúdiacim plynom. Rýchlosť plynu v hrdle 

je vysoká a dosahuje až 100 m.s-1. Dynamickým účinkom prúdu plynu nastáva trieštenie 

kvapaliny do kvapiek o veľkosti až niekoľko µm, ktoré sú schopné odlučovať i submikrónové 

častice. K ďalšiemu odlučovaniu dochádza v difúziorovej časti trubice následkom vysoké 

turbulencie prúdu plynu. Vysokú odlučovaciu účinnosť ide zaistiť len u menších trubíc. 

S rastúcimi rozmermi odlúčivosť klesá. Preto sa používajú malé trubice, ale v skupinovom 

usporiadaní tzv. batériové usporiadanie. [1],[2]  

Obrázok 18 
Venturiho odlučovač  

firmy Kolarkk a.s. [18] 
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• Výhody 

a) Najvyššia odlúčivosť 

b) Skupinové usporiadanie zvyšuje účinnosť 

• Nevýhody 

a) Vysoké tlakové straty, ktoré dosahujú 5 – 10 kPa pri odlučovaní najmenších 

častíc o veľkosti desatiny µm 

b) Rovnomerne rozprášenie vody u veľkých odlučovačov  [14],[15], [17] 

3.4 ODLUČOVAČE – FILTRE 

Základom filtrácie je odlučovanie častíc vo filtračnej vrstve. K filtrácii sa najčastejšie 

používajú vláknité vrstvy, ale také zrnité alebo porézne hmoty. Odpadné plyny prechádzajú 

najčastejšie tkaninou. Väčšie častice neprejdú otvorom v tkanine a zachytia sa na jej povrchu. 

Na povrchu tkaniny vzniká filtrační koláč, ktorý sám o sebe tvorí filtrační vrstvu. 

 

Prietok plynu obsahujúceho tuhé znečisťujúce látky filtračným materiálom je riadený: 

1) sieťovým účinkom filtračnej vrstvy, ktorá neprepúšťa väčšie častice ako je priemer ich 

Obrázok 19 Venturiho odlučovač schéma [15] 
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pórov; 

2) zotrvačnosťou a difúziou. Odlučovanie prebieha na povrchu a vnútri filtračnej vrstvy; 

3) pre silnejšiu filtračnú vrstvu alebo zaplnenie tkaniny prachom vzniká na čelnej ploche 

vrstva prachu, ktorá sama o sebe tvorí filtračnú vrstvu; 

 

Filtre pre odlučovanie tuhých častíc z odpadných plynov sa delí na: 

a) filtre pre filtráciu atmosférického vzduchu  

o Používa sa pri vetraní, klimatizácii a pre odprašovanie pracovného 

prostredia, kde koncentrácia prachu je malá (rádovo mg.m-3) a filtračné 

tkaniny sa neregenerujú. 

 

b) filtráciu priemyslovú. 

o koncentrácia prachu u priemyslovej filtrácie býva rádovo až v 

desiatkach g.m-3. Rýchlo sa vytvorí vrstva prachu zachyteného na filtru a 

ten sa musí regenerovať. K regenerácii sa používa niekoľko odlišných 

princípov (spätný tok vyčisteného plynu, tlakový ráz vzduchu, 

otrepávanie). Jednotlivým princípom regenerácie odpovedá i odlišná 

konštrukcia filtrov, predovšetkým prívodu plynu a používaných tkanín. 

[14],[15] 

 

3.4.1 Filtra čné materiály 

Najčastejšie sa používajú filtračné tkaniny, ktoré sa vyrábajú buď tkaním alebo 

vpichovaním. Väčšina filtračných materiálov sa vyrába vpichovaním. Tkané textílie slúžia 

predovšetkým pre odlučovanie pri vysokých teplotách. 

Tkaniny môžu byť z prírodných i syntetických vlákien, porézne látky z plastov alebo 

kovov a zrnité látky. Najčastejšie používané filtračné materiály tvorí vlna a bavlna, z plastov 

to sú polyamidy, polyestery, expandovaný polytetrafluorethylen (e-PFTE), sklo apod. 

Filtračné tkaniny sa líšia predovšetkým prostredím, v ktorom sú aplikované, najčastejšie 

teplotou, ako ukazuje tabuľka 1.  
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3.4.2 Prevedenie textilných filtrov 

Prevedenie priemyslových filtrov závisí na použitom druhu materiálu a spôsobu 

regenerácie. Filtračné plochy tkaninových filtrov sú usporiadané v tvare hadíc alebo hlbokých 

káps.  

Podľa toho, rozlišujeme filtre na: 

1. hadicové  

2. kapsové 

 

Základné spôsoby regenerácie u hadicových alebo kapsových filtrov sú spätný 

preplach alebo pulzný prefuk. U hadicových filtrov môžeme regeneráciu spätným 

preplachom kombinovať i s mechanickými spôsobmi, ako je kmitavý pohyb hadíc 

v pozdĺžnom smere alebo mechanické oklepávanie. Regenerácia sa robí až po dosiahnutí 

určitej hodnoty tlakovej straty, ktorá sa považuje za neprijateľnou. [14],[15] 

  

Materiál Teplota [oC] 

PVC 40 – 50 

bavlna 75 – 85 

vlna 80 – 90 

polyamid, polypropylén 75 – 90 

polyester 150 

teflon 200 – 280 

sklenené vlákna 250 –300 

kovová vlákna >300 

Tabuľka 5 Príklady tepelnej odolnosti niektorých filtračních materiálov [14] 
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3.4.3 Hadicové filtre  

 

Obrázok 20. Textilní hadicový filter  [14]

• Výhody 

o Dĺžka hadíc okolo 10m o priemeru 140

o Možnosť modulového zoskupovania

o Vysoká odlúč

o Nízke prevádzkové náklady

• Nevýhody 

o Tlaková strata 0,8

o Obmedzenie teplotným rozsahom

o Znížená životnos

o Mechanické namáhanie filtru [14],[15], [7]

 

3.4.4 Kapsové filtre 

• Výhody 

o Použitie do teplôt až 500°C

o Vysoká účinnos

o Filtrační plocha poskladaná do rôznych tvarov

o Modulačné zostavenie
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Textilní hadicový filter  [14] 
Obrázok 21. Hadicový filter firmy Zeos [18]

 

žka hadíc okolo 10m o priemeru 140-250 mm 

ť modulového zoskupovania 

Vysoká odlúčivosť 

Nízke prevádzkové náklady 

Tlaková strata 0,8-1,5 kPa 

Obmedzenie teplotným rozsahom 

Znížená životnosť tkaniny v závislosti na typu regenerácie

Mechanické namáhanie filtru [14],[15], [7] 

Použitie do teplôt až 500°C 

činnosť 

ční plocha poskladaná do rôznych tvarov 

čné zostavenie 

Bc. VÍT LANČARIČ  

 

. Hadicový filter firmy Zeos [18] 

 

závislosti na typu regenerácie 
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• Nevýhody 

o Vyššia tlaková strata než u tkaninových (u teflónu zrovnateľná) 

o Životnosť tkaniny u lepivých materiálov 

o Použitie výstuh pre kapsy  [14], [15], [19] 

 

 

Obrázok 22 Zoskupenie kapsových filtrov [15] 
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4  PRINCÍP A TECHNICKÉ MOŽNOSTI  TECHNOLÓGIE 

ELEKTROSTATICKÉHO ODLU ČOVANÍ. 

4.1 VYUŽITIE KORÓNOVÉHO VÝBOJA V ELEKTROSTATICKÝCH 

ODLUČOVAČOCH 

Korónový výboj je fyzikálny jav, ktorý z hľadiska teoretického zaradenia spadá do 

skupiny elektrických výbojov. Vďaka zvládnutiu technológie výroby, prenosu a rozvodu 

a využitia elektrickej energie sa stal korónový výboj vcelku bežným javom, v niektorých 

prípadoch veľmi užitočným a vítaným, v niektorých prípadoch naopak veľmi 

problematickým. 

 

Jedna z aplikácii korónového výboja je i elektrostatické odlučovanie pevných či  

kvapalných častíc z plynu. Táto aplikácia je využívaná v rade priemyslových odvetví, kde sú 

technologické procesy sprevádzané vznikom rozptýlenej pevnej či kvapalnej fáze v fázu 

plynnú. Jedná sa obecne o proces spaľovania, výroba cementu, chemické prevádzky apod. 

Táto rozptýlená fáza spôsobuje s ohľadom na často obsiahnuté škodlivé látky, výrazné 

zhoršenie životného prostredia v okolí zdrojov takéhoto znečistenia. V prípade tepelných 

elektrární spaliny opúšťajúce kotol obsahujú veľké množstvo malých čiastočiek vzniknutých 

spálením uhlia. Jedná sa o tuhé častice – popolček, ktoré sme už vyššie spomenuli. 

 

Princíp elektrostatického odlučovača tuhých látok zo spalín spočíva v tom, že 

popolček obsiahnutý v nevyčistených spalinách je pôsobením silného elektrického poľa  

elektricky nabitý a zachytený na zberných elektródach, z ktorých je už mechanicky 

odstraňovaný zo zásobníkov. Do prúdu spalín prúdiacich odlučovačom sú vložené dva typy 

elektród: vysokonapäťové, napojené na záporný pól VVN zdroja a usadzovacie elektródy, 

napojené na kladný pól. Relatívne malý jednosmerný či pulzujúci elektrický prúd o vysokom 

napätí, zavedený na VVN elektródy, vytvára silné elektrostatické pole medzi VVN 

a usadzovacími elektródami. Vzhľadom k tvaru VVN elektród a ich vysokému napätia sa na 

povrchu elektródy vytvára koróna, produkujúca veľké množstvo záporných iontov, 

pohybujúcich sa ku kladne nabitým usadzovacím elektródam. Vplyvom koróny, záporných 

iontov a silného elektrického pola sa tuhé častice v spalinách nabité záporným nábojom 

a pritiahnuté k zberným elektródam, na ktorých sa zachycujú. 
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Experimentálny výskum

obmedzená jeho vypovedajúca schopnos

vývoj a optimalizáciu týchto zariadení matematické modelovanie pomerne zložité združené 

úlohy interakcie korónového výboja a

 

Matematický popis korónového výboja sa obvykle realizuje na 

rovníc odvodených z Macwellováých zákonov. 

oblasti vlastného výboja, jedná o

priestorovým nábojom iontov, pohybujúcich  sa obmedzenou rýchlos

Model je potom nutné riešiť

sústava rovníc prináša pri svojom riešení v

s numerickou stabilitou a presnos
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výskum je značne technicky a finančne náročný a

obmedzená jeho vypovedajúca schopnosť. Preto je podstatným zdrojom poznatkov pre 

optimalizáciu týchto zariadení matematické modelovanie pomerne zložité združené 

úlohy interakcie korónového výboja a dvojfázového prúdenia plynu. 

Matematický popis korónového výboja sa obvykle realizuje na makroskopickej

Macwellováých zákonov. Principiálne sa tu, pri zanedbaní aktívnej 

oblasti vlastného výboja, jedná o elektrické prúdové pole, ktoré je vša

priestorovým nábojom iontov, pohybujúcich  sa obmedzenou rýchlosťou medzi elektródami. 

Model je potom nutné riešiť ako sústavu združených rovníc. Na prvý 

sústava rovníc prináša pri svojom riešení vďaka charakteru rovní radu

presnosťou riešenia.[4] 

Obrázok 23 [4] 

Bc. VÍT LANČARIČ  

čný a zároveň je veľmi 

. Preto je podstatným zdrojom poznatkov pre ďalší 

optimalizáciu týchto zariadení matematické modelovanie pomerne zložité združené 

makroskopickej úrovni 

sa tu, pri zanedbaní aktívnej 

elektrické prúdové pole, ktoré je však komplikované 

priestorovým nábojom iontov, pohybujúcich  sa obmedzenou rýchlosťou medzi elektródami. 

 ako sústavu združených rovníc. Na prvý pohľad jednoduchá 

aka charakteru rovní radu problémov 
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5  TECHNICKÝ NÁVRH EO PRE KONKRÉTNU APLIKACI 

ODLOUČENÍ TUHÝCH ČASTÍC Z PROUDU SPALÍN 

UHOLNÉHO KOTLE 

5.1 ZADANÉ PARAMETRE  PRE SPA ĽOVANIE ČISTÉHO DREVA 

S HNEDÝM UHLÍM V POMERE 50/50  

 

Zdroj prašnosti  

Energetický kotol       30 t/h 

Tlak spalín       97 000 Pa 

Vlastnosti spalín: 

Množstvo spalín      5,49 mN
3.s-1 

Teplota spalín za ohrievačom vzduchu   139 ˚C 

Tlak spalín       -1000 Pa 

Obsah kyslíku v spalinách (O2)    12 % 

Obsah vody v spalinách (H20)    4 % 

Referenčný obsah kyslíku (O2)    11 % 

 

TZL (tuhé znečisťujúce látky): 

Koncentrácia TZL v spalinách za kotlom    2 g.mN
-3 

Požadovaná koncentrácia TZL za EO    150 mg.mN
-3 

 

5.2 VÝZNAM INDEXŮ A PŘEPOČTY STAVŮ PLYNU, STAVOVÁ 

ROVNICE OBJEMŮ PLYNU 

Význam indexov: 

m3
ef – vztiahnuté k okamžitej prevádzkovej (efektívne) podmienky plynu. 

m3
N - vztiahnuté na normálne podmienky plynu (0°C, 101325 Pa). 



FSI VUT  Bc. VÍT LANČARIČ  

51 

m3
NS - vztiahnuté na normálny suchý stav plynu (0°C, 101325 Pa, suchý plyn). 

m3
R - vztiahnuté na referenční stav plynu (0°C, 101325 Pa, suchý plyn, X % O2). 

 

Prepočty stavov (uvedené pre koncentráciu TZL referenčný – kR), stavová rovnice: 

 

kR = kef . ((273,15 + T)/273,15 x 101325/(pB-/p/) x 100/(100-W) x (21-X)/(21-O2
m)) 

 (18) 

 

kR [mg/mR
3]  koncentrácia TZL v spalinách, prepočítaná na referenčný stav nosného 

plynu. 

kef [mg/mef
3]  koncentrácia TZL v spalinách – efektívna (okamžitá merateľná). 

T [˚C]   prevádzková teplota spalín (okamžitá merateľná). 

P [Pa]  prevádzkový podtlak spalín (okamžitá merateľný) – do vzorce 

absolútna hodnota. 

W[%]   objemový podiel H2O (vodná para) v spalinách (okamžitý merateľný). 

O2
m[%]  objemový podiel O2 (kyslíku) v spalinách (okamžitý merateľný). 

273,15 [K]  prepočtová konštanta teploty (0°C = -273,15 K za „normálnych 

podmienok“). 

101325 [Pa]  prepočtová konštanta tlaku plynu (101325 Pa = barometrický tlak 

vzduchu v okolí za „normálnych podmienok“ vztiahnutý na nulovou 

nadmorskú výšku). 

pB [Pa] barometrický tlak vzduchu okolia (okamžitý merateľný) pre okamžité 

podmienky. (vztiahnutý na nulovou nadmorskú výšku). 

21 [%]  objemový podiel O2 [%] vo vzduchu v okolí za „normálnych 

podmienok“. 

X [%]  objemový podiel O2 v suchých spalinách prepočtový (referenční), 

určený normou podľa výkonu kotla a typu paliva, najčastejšie X=6%. 

[8] 
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5.3 TEORIE VÝPOČTU A NÁVRHU KAPACITY EO 

Pri návrhu a výpočtu veľkosti EO pre konkrétne zadané technické parametre spalín 

a v nich obsiahnutých TZL, respektíve pre stanovenie výstupných výkonových parametrov 

(odlúčivosť-úletová koncentrácia TZL) sa bežne nepoužívajú výpočty pomocou frakčnej 

odlúčivosti ako je to napríklad u projektovaniu mechanických odlučovačov.  

 

Odlúčivosť EO je závislá na veľkom počte parametrov spalín (množstvo, teplota, tlak, 

chemické zloženie), na vlastnostiach TZL (chemické zloženie, veľkosť čiastočiek, merný 

elektrický odpor, teplota), na veľkosti a charakteru napájacích prúdov a napätí 

a v samozrejme i na konštrukcii samotného EO, hlavne čo sa týka tvaru elektród.     

 

Z hore uvedených dôvodov je zrejmé, že by bolo potrebné mať vypracované značné 

množstvo kriviek frakčnej odlúčivosti EO pre konkrétne podmienky. Nutnosťou je mať 

potrebné informácie o veľkosti čiastočiek TZL vystupujúcich z EO do ovzdušia. 

K prihliadnutiu skutočnosti nízkym koncentráciám TZL za EO je bežnou praxou tieto 

granulometrické rozbory nerobiť. [8] 

 

V rámci oblasti elektrického odlučovania sa preto v celosvetovej praxi používa pre 

projektovanie EO výpočtu pomocou tzv. Deutschova formula, ktorá znie: 

 

o = 1 - e-fus.w = 1 - Qm2 / Qm1 = 1 - k2 / k1….[-]    (19) 

o [-]  odlúčivosť 

fus [m/s] merná (špecifická) usadzovacia plocha EO 

w [m/s] odlučovacia rýchlosť EO 

Qm2 [g/m3
ef] výstupný hmotnostný tok TZL 

Qm1 [g/m3
ef] vstupný hmotnostný tok TZL 

k2 [g/m3
ef] výstupná koncentrácia TZL 

k1 [g/m3
ef] vstupná koncentrácia TZL 

e [-]  základ prirodzeného logaritmu ln 
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Základný parameter pre dimenziu kapacity (usadzovacej plochy) EO je nutné vedieť 

tzv. odlučovaciu (migračnú) rýchlosť w(m/s). 

Táto hodnota je závislá na hore uvedených technických parametrov získaných 

a stanovených na základe veľkého počtu skúšok, meraní, laboratórnych rozborov 

a experimentálnych výpočtov. 

Zvolené hodnoty odlučovacej rýchlosti má každá projekčná spoločnosť EO v rámci 

svojho „know-how“. V rôznych zdrojoch (internet alebo odborná literatúra) sú často uvádzané 

len orientačné hodnoty pre veľmi široké rozsahy. 

Postup výpočtu: 

o = 1 – e-fus.w = 1 – Qm2 / Qm1 = 1 – k2/k1...(-)    (20) 

Z uvedených vzťahov ďalej vyplýva: 

  -fus = ln(1-o)/w (s/m) merná špecifická usadzovacia plocha

 (21) 

čo je vlastne pomer usadzovacej plochy EO a prietočného objemového množstva 

čistených spalín, takže tiež platí  

fus = Fus / Qv [m
2/ (m3/s)] = [s/m] merná (špecifická) usadzovacia plocha  (22) 

a kde už zmienená odlučovacia rýchlosť w [m/s] je určená experimentálne a je 

funkciou veľa chemických, fyzikálnych, elektrických a geometrických parametrov: 

Pre konečnú dimenziu kapacity celkovej usadzovacej plochy EO tak platí z vyššie 

uvedeného vzťah:  

 Fus = fus . Qv  [m2]   celková usadzovacia plocha EO  (23) 

kde Qv [m3
ef/s] je prietočné množstvo plynu efektívne (pri prevádzkovej teplote 

a tlaku). 

 

Stredná prietoková rýchlosť spalín vnútri EO v[m/s]  

Závisí hlavne na stupni požadovaného vyčisteniu spalín a granulometrii a mernej 

hmotnosti častíc TZL. Spravidla býva volená tak, aby nepresahovala hodnotu 
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     v = 1 m/s     (24) 

Špeciálne pre TZL zo spaľovania drevného odpadu, kedy je prach jemnejší a ľahší, 

a v prípade vyššej prietokovej rýchlosti v[m/s] sú častice TZL ľahšie strhávané späť do prúdu 

spalín pri oklepávaniu usadzovacích elektród. EO potom nie je schopný tento prach odlúčiť 

a dochádza tak k navýšeniu úletovej koncentrácie TZL, tj. k2 von z EO. [8] 

Poznámka: 

Odlučovacia rýchlosť w(m/s) máva u väčšiny EO zhruba 10-krát nižšou hodnotou, než 

stredná prietočná rýchlosť spalín 

     v ≈10.w 

 

5.4 ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE A RIADENIE SEKCÍ EO  

Ako už bolo uvedené v predchádzajúcich kapitolách o EO, je nutné ich napájať 

zdrojom (VVN), a pretože ide o pohyb a prácu záporne nabitých elektrických iónov 

(elektrónov), je potrebné privádzať na vysokonapäťové elektródy záporne usmernený 

potenciál napätia proti uzemneným usadzovacím elektródam (elektrická nula). Čo sa týka 

samotných zdrojov VVN, jedná sa sofistikované zariadenia so zložitou reguláciou na 

výstupnej sekundárnej zaťaženej strane a čo sa týka ich popisu, ktorý by bol veľmi rozsiahli 

vo svojej práci uvediem len základné princípy a návrhy veľkosti zdroje VVN pre EO. Pre EO 

sa požadované zdroje VVN objednávajú od výrobcov.  

 

Základný a limitujúci pre návrh a objednávku zdroje VVN sú: 

a) Rozteč jednotlivých komôr sekcií EO (čím väčší, tím vyššie nároky na max. 

sekundárne napätie U2 [kV]. 

b) Usadzovacia plocha napájanej sekcie EO (čím väčšia, tím vyššie nároky na 

max. hodnoty prúdu na sekundárnej strane I2 [mA]). 

V praxi návrh prebieha tak, že po návrhu EO sa jeho celková usadzovacia plocha 

rozdelí do spravidla rovnakých sekcií tak, aby každá sekcia bola obsiahnuteľná jedným 

zdrojom, ktorý je výrobca schopný dodať. Z vypočítanej celkovej usadzovacej plochy EO 

napr. 3000 m2 a pri mernom sekundárnom elektrickom prúd I2 = 0,5 mA/m2 (dané spravidla 
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odlučovanou technológiou) by sme potrebovali zdroj VVN, ktorý by dodával na sekundárnej 

strane 0,5 x 3000 = 150 mA. [7] 

 

 

 
1. Systém rozdeľovacích stien vo vstupnom diele zaisťuje jednosmerné rozdelenie prúdenia ,2.plynu do celého prierezu 

el. odlučovača (EO). 

2. V vzduchotesnej skrini sú upevnené a fixované vnútornou aktívnou časťou: 

- systém usadzovacích elektród. 

- systém vysokonapäťových elektród. 

- cloniace plechy a ostatné prvky. 

3. Usmernené veľmi vysoké napätie (VVN) je dodávané na vysokonapäťových elektródach cez zavesenie 

vysokonapäťového systému. 

4. Vysokonapäťový systém každého el. poľa (sekcie) je zavesený na kónických 

podporných keramických vysokopevnostných izolátoroch. 

5. Vysokonapäťové elektródy sú upevnené v tuhých trubkových trámoch.. 

6. Usadzovacie elektródy sú profily valcované za studena z hlbokoťažných plechov. 

7. Oklepávacie systémy pomocou kladív a nárazníkov regenerujú (čistia) vysokonapäťové i usadzovacie elektródy v 

nastavených cykloch. 

8. Odlúčený prach spadáva vplyvom oklepávania do výsypiek. 

Obrázok 24 Schéma elektrického odlučovača [7] 
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5.5 VÝPOČET ELEKTRICKÉHO ODLUČOVAČE (EO) 

Keďže je potrebné mať náležité poznatky jednak teoretické ale hlavne praktické 

z oboru v rámci problematiky EO, použil som postup návrhu podľa podobného diplomového 

projektu[8], kde autor  spolupracoval s odborníkmi z praxe t.j. firmou ZVVZ-Enven 

Engineering, a.s. Milevsko. 

 

5.6 VSTUPNÉ PARAMETRE PRE NÁVRH EO 

 

Zadané parametry: 

 Jednotka Rozmer 
Technológia  
   Zariadenie: Kotol na spaľovanie dreva s 

hnedým uhlím 
   Výkon kotla t/h 30,0 
Palivo:   
   Druh paliva: Drevo/Hnedé uhlie 
Akostné parametre:   
   \Z_  - Výhrevnosť MJ/kg 14 
   W - Obsah vody v surovom stavu  % 32,35 
   Ar – Obsah popola v surovom palive % 4,70 
   Sr – Obsah síry v surovom palive % 0,49 
Čistené výfukové plyny (spaliny):   
  Množstvo plynu – maximálne m3

N/s 5,49 
  Teplota plynu – minimálne ˚C 115 
  Teplota plynu - prevádzková ˚C 139 
  Teplota plynu – maximálna ˚C 170 
  Tlak plynu pred EO – maximálny kPa 1,0 
  Vstupná koncentrácia TZL do EO k1 max. g/m3

N 2,0 
  Výstupná koncentrácia TZL za EO k2 mg/m3

N - 
  Výstupná koncentrácia TZL za EO k2 mg/m3

R 150,0 
  Objemové zloženie vlhkého plynu - N2 % obj. neudané 

                                          - CO2 % obj. neudané 
                                          - SO2 % obj. neudané 
                                          - H2O % obj. 4,0 
                                                - O2 % obj. 12,0 

Elektrická sieť:   
  Napäťová sústava ZEOB 92-200,400V/50Hz 

Tabuľka 6 Popis zdroja TZL 
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Významy indexov: ef – vztiahnuté na okamžité prevádzkové (efektívne) podmienky 

N – vztiahnuté na normálne podmienky (0°C, 101,325 kPa) 

R – vztiahnuté na normálne podmienky  

(0°C, 101,325 kPa, 0% H2O, 6% O2) 

 

Zadávané požiadavky pre návrh EO: 

 

Poskytnúť dodávku elektrického odlučovača pre koncentráciu TZL za odlučovačom  

k2 ≤ 150 mg/m3
R (= 0,15 g/m3

R) 

(0°C, 101,325 kPa, 0% H2O, 6% O2) 

 

Na základe zbierky zákonov č.476 / 2009 o ochrane ovzdušia sú stanovené povolené 

emisné limity pre malé zdroje znečistenia povoľujúce pre zadaný výkon zdroja znečistenia 

a spaľované palivo, hodnotou koncentrácie TZL na úletu do ovzdušia k2 ≤ 250 mg/m3
R. 

 

Emisné limity pre dané zdroja znečistenia sú požadované aby boli nižší ako štátom 

definované povolené emisné limity a to s prihliadnutím na stávajúce znečistenie ovzdušia 

v danej oblasti a predovšetkým ne predpokladané postupné sprísňovanie zákonných limitov.  

 

Preto bolo zvolená hodnota koncentrácie TZL za odlučovačom k2 ≤ 150 mg/m3
R. 

 

Podmienky v okolí: 

 Jednotka Rozmer 

Nadmorská výška m.n.m. neudané 

Barometrický tlak Pa 97 000 

Min. vonkajšia teplota ˚C neudané 

Priemerná vonkajšia teplota v vykurovacej sezóne ˚C neudané 

Max. vonkajšia teplota v lete ˚C neudané 

Tabuľka 7 Podmienky okolia 
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Konštrukčné požiadavky na elektrický odlučovak: 

 

Podmienky pre návrh odlučovača: 

a) EO bude navrhnutý na základe platných českých noriem ČSN 12 4000 

b) Všeobecne konštrukčné podmienky sú: 

1) Tlak plynu [kPa] ± 3 
2) Maximálna teplota plynu [°C] 300 
3) Maximálne zaťaženie osobami na 

obslužnej plošine, ochoze a schodnici 

[kN.m-2] 2,1 

4) Seizmické zaťaženie [° Merc.] neuvažuje sa 
5) Zaťaženie prachom  – zotrasná hmotnosť [kg.m-3] ca.800 

                                 – merná hmotnosť  ca.1000 
6) Teplota okolia          – leto °C + 32 
7)                                  – zima °C – 15 
8) Umiestenie [−] vonku 

Tabuľka 8 Všeobecné konštrukčné podmienky 

 

5.7 VLASTNÍ VÝPOČET A NÁVRH EO – ROZBOR, POSTUP A 

ALGORITMUS, MECHANICKÝ NÁVRH 

5.7.1 Vlastní výpo čet a návrh EO – rozbor, postup a algoritmus, 

mechanický návrh 

 

Vzťahy pre výpočet z lit. [5] a [6]. 

 

5.7.2 Rozbory a úpravy zadávaných parametrov 

 

A. Prietokové množstvo odprašovaných (čistených) spalín Qv = 5,49 m3N/s a vstupná 

koncentrácia TZL do EO k1 = 2 g/m3
N sú zadávané pre normálne vlhké stavové 

podmienky nosného plynu (0°C, 101325 Pa). Pre ďalšie návrhy dimenzií, je nutné tieto 

prepočítať na reálne efektívne stavové podmienky, tj. pre skutočnú teplotu a tlak podľa 

stavovej rovnice plynu, uvedenej v kap 5.2, tj: 
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Prepočtový koeficient stavu plynu 

 

 N = (273,15 + T)/273,15 . 101325 / (pB – /p/)   (25) 

  

kde zo zadania:  T = 170 °C (maximálna prevádzková) 

/p/ = 1000 Pa, 

pB = 97000 (Pa) 

 

N = (273,15 + 170) / 273,15 . 101325 / (97800 – /1000/) = 1,698  (26) 

 

      Nasleduje prepočet zadaných hodnôt, pre ktoré platí 

 

Qv (m3
ef/s) = Qv (m3

N/s) . N = 5,49 . 1,698 = 9,33 m3
ef/s  (27) 

 

k1 (g/m3
ef) = k1 (g/ m3

N) / N = 2 / 1,698 = 1,17 g/ m3
ef   (28) 

 

 

B. Požadovanú výstupnú koncentráciu TZL k2  150 mg/m3
R (= 0,15 g/m3

R), sme zadali na 

základe referenčných podmienok nosného plynu (0°C, 101,325 kPa, 0% H2O, 6% O2) 

prepočítame na okamžité prevádzkové podmienky podľa vzťahov v kap.5.2, tj.: 

 

O2m = O2 . 100 / (100-4) = 11 . 100 / (100 – 4,0 ) ≈ 11,46 % obj. suchých.   (30) 

 

R = (1,698 . 100/(100 – 4,0) . (21 – 11)/(21 – 11,46)) = 1,854   (31) 

 

Po prepočítaní zadaných hodnôt: 

 k2 (g/m3
ef) = k2 (g/m3R) / R = 0,15 / 1,854 = 0,0809 g/m3ef = 80,9 mg/m3ef

 (32) 
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=> Pre dosiahnutie  požadovanej referenčnej výstupnej koncentrácie TZL  k2  150 

mg/m3
R za EO je zrejmé, že musí byť v reálnych podmienkach pre reálnu (merateľnú) 

hodnotu výstupnú koncentráciu k2  81,1 mg/m3
ef.  

 

5.7.3 Výpočet potrebnej ú činosti (odlú čivosti) EO 

 

Z kapitoly 5.3 platí vzťah pre odlúčivosť EO: 

 

    o ≈ 1 - k2/k1….(-)     (33) 

 

Hore uvedené hodnoty dosadíme  k1 = 2 g/m3
N a k2 = 0,15 g/m3

N a dostaneme 

potrebnú odlúčivosť EO 

 

≈ 1 - k2/k1 = 1 – 0,15 / 2 = 0,9352 = 93,52 %    (34) 

 

5.7.4 Návrh potrebnej odlu čovacej rýchlosti w (m/s) 

Z kapitoly 5.3 a na základe podobnej práce[8] pre návrh EO zvolíme ako najvhodnejší  

EO typu EKO, ktorý má rozteč jednotlivých komôr tvorených usadzovacími plachtami 

2R=300mm (tj. kolmá vzdialenosť každej vysokonapäťovej sršiacej elektródy (VNE) od 

usadzovacích zberacích elektród (USE) plachty R=15 mm). Pre tento EO a danú technológii 

odlučovanie volíme návrhovou odlučovaciu rýchlosť v prvom priblíženiu 

 

w0,30 = 0,0669 m/s      (35) 
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5.7.5 Výpočet potrebnej usadzovacej plochy (kapacity) celého E O 

V kapitole 5.3 je vzťah pre potrebnou aktívnu usadzovaciu plochu (tj. celkovú 

premietnutou plochou usadzovacích elektród) EO daný vzťahom: 

 

Fus = fus . Qv…..(m2)     (36) 

kde: 

Qv = 9,33 m3ef/s bolo prepočítané zo zadaného prietočného množstva čistených spalín. 

Pre špecifickou usadzovaciu plochu fus (s/m) platí podľa kap.5.3 vzťah: 

 

-fus = ln(1 - o)/w….(s/m)     (37) 

 

Po dosadení dostaneme: 

 

-fus = ln(1 - 0,9352) / 0,0669 = - 40,91 s/m    (38) 

 

fus = 40,91 s/m     (39) 

 

Potrebná aktívna usadzovacia plocha EO je po dosadení: 

 

Fus = 40,91.9,33 = 144 m2 (bez projektové rezervy)  (40) 

 

5.7.6 Výpočet aktívneho prieto čného prierezu EO a prieto čné  rýchlosti  

čistených spalín 

Maximálna prietočná rýchlosť čistených spalín by nemal presiahnuť v súlade  

s kapitolou 5.3 

 

v ≈ 10 . w = 10 . 0,0669 = 0,669 m/s    (41) 
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pri prietočnom množstvu spalín Qv = 9,33 m3
ef/s, musí aktívny prietočný prierez EO 

byť minimálne 

 

Smin = Qv / v = 9,33/ 0,669 ≈ 13,95 m2
   (42) 

 

Vzhľadom k vlastnostiam TZL (prachu) z danej technológie je však nutné prietočnú 

rýchlosť v znížiť pod hodnotu v ≤ 0,55 m/s, pretože tento prach je veľmi jemný a pri vyššej 

rýchlosti hrozí spätné strhávanie už usadeného prachu do prúdu spalín a von z EO. Potom 

minimálny prietočný prierez EO bude 

 

Smin = Qv / v = 9,33 / 0,55 ≈ 16,96 m2    (43) 

 

Pokiaľ zvolíme aktívnu výšku EO pre H = 2,5 m (modul z rady ZVVZ-Enven 

Engineering), dostaneme potrebnú šírku RO rovnajúcu výpočtom z plochy obdĺžnika 

 

B = Smin / H = 16,96 / 2,5 = 6,785 m     (44) 

 

Zvolená rada EO EKO používa rozteč komôr 300 mm = 0,3 m, ako už bolo uvedené 

vyššie. Preto minimálne počty komôr EO bude vypočítaný z šírky B vzťahom 

 

PKmin = B / 0,3 = 6,785 / 0,3 = 22,62     (45) 

 

Počet komôr musí byť celé číslo a preto volíme PKskut = 23 

 

Spätnými prepočítaniami potom určíme skutočnú aktívnu šírku EO, tj. 

 

Bskut = PKskut . 2R = 23 . 0,3 = 6,9 m     (46) 
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Skutočný aktívny prierez EO, tj. 

Sskut = Bskut . H = 6,9 . 2,5 = 17,25 m2
     (47) 

 

Skutočná prietočná rýchlosť čistených spalín, tj. 

vskut = Qv / Sskut = 9,33 / 17,25 = 0,54 m/s     (48) 

 

5.7.7 Určenie aktívnej d ĺžky EO a po čtu elektrických sekcií v sérii (za 

sebou) 

Celková aktívna usadzovacia plocha (plocha tvorená USE) Fus daného geometrického 

usporiadania EO je daná geometrickým vzťahom: 

 

Fus = 2 . PKskut . H . L ….[m2]     (49) 

 

Z toho potom vyjadrená aktívna dĺžka L celého EO je  

 

L = Fus / (2 . PKskut . H) ….[m]     (50) 

 

Po dosadení hore vypočítaných hodno do vzorca je potom minimálna potrebná aktívna 

dĺžka EO 

 

L = 382 / (2.23.2,5) = 3,32 m     (51) 

 

Zvolená rada EO EKO firmy ZVVZ Enven Engineering využíva dĺžkový element 

(modul jedného usadzovacieho pasu) valcovaného profilu usadzovacej elektródy LP = 0,8 m 

(tzv. dĺžka jedného pasu). Pre celkovú minimálnu aktívnu dĺžku celého EO vypočítanú hore 

ako L = 3,32 m bude minimálny počet pasov usadzovacích elektród PP daný vzťahom 
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PP = L / 0,8 = 3,32 / 0,8 = 4,15     (52) 

 

5.7.8 Výpočet doby zotrvania v aktívnom poli EO 

 

Doba zotrvania častíc v aktívnom poli EO Ds sa vypočíta pomocou vzorca: 

Ds = L / vskut = 3,32 / 0,54 = 6,15 s     (53) 

 

5.7.9 Určenie napájacích zdrojov VVN pre jednotlivé sekcie E O 

Navrhnutý EO má celkovú plochu usadzovacích elektród Fusskut = 382 m2. Elektrická 

sekcia bude napájaná vlastným transformátorom – zdrojom veľmi vysokého jednosmerného 

napätia (zdroj VVN). Sekundárne hodnoty zdroja VVN pre napájanie sekcie určíme na 

základe kap. 5.4. 

 

• Určenie sekundárnych (výstupných) hodnôt jednosmerného prúdu I2 [kV]: 

Navrhnutý EO typu EKO má nami vypočítanú plochu elektród každej sekcie 

Fusskut = 382 m2. Pri voľbe hodnoty merného elektrického prúdu i2 = 0,5 mA/m2 

pre danú technológiu spočítame potrebnú hodnotu prúdu I 2 (mA), tj.: 

 

I 2 = i2 . Fusskut = 0,5 . 382 = 191 mA.    (54) 

 K tejto hodnote je potom volená najbližšia možná hodnota z katalógu VVN, tj.  

I 2 = 200 mA 

• Určenie sekundárnych (výstupných) hodnôt usmerneného napätia U2 [kV] : EO 

typu EKO má, ako je hore uvedené, rozteč usadzovacíh komôr 2R = 300 mm, 

z toho je preskoková vzdialenosť od každej vysokonapäťovej elektródy (napájanej) 

k usadzovacej elektróde (uzemnenej) R = 150 mm. Pre túto vzdialenosť zvolíme 

z rady napájací zdroj VVN, ktorý dosiahne na sekundárnej výstupnej strane        

U2-0 = 92 kV (I2-0 = 0 mA) naprázdno, tj. bez pripojenej prúdovej záťaže. Táto 

hodnota nám zabezpečí, že po pripojení prúdovej záťaže sekcie EO (pri I2 = 200 
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mA) bude výstupná hodnota napätia na sekcii EO cca. U2 = 65 kV. Takže môžeme 

určiť výkon (elektrickú spotrebu) každej sekcie a teda zdroj VVN tj.: 

 

P2 = U2 . I2 = 65 . 200 = 13000 W = 13 kW   (55) 

 

Z výkonu zdroja P2 (kW) ide približne stanoviť cez transformační pomer ≈ ca. 1,35 

taktiež príkon napájacieho zdroja P1 (kW), tj.: 

  

   P1 = 1,35 . P2 = 1,35 . 13 = 17,55 kW   

 (56) 

 

S určenými hodnotami I 2 (mA), U2 (kV), U2-0 (kV), P1 (kW) určíme z katalógu 

zdrojov [2)] VVN vhodný zdroj VVN pre daný EO, tj.: 

U1[V] ZEOB 92-200,400V/50Hz 
I 2[mA] 200 
U2-0[kV] 92 
U2[kv] 65 
P1[kW] 17,55 

Tabuľka 9. Zdroj VVN [21] 

 

5.8 PODMIENKY PRE SPLNENIE POŽADOVANÝCH VÝSTUPNÝCH 

GARANCIÍ EO 

Na základe získaných výpočtov pre návrh kapacity EO a spätných prepočtov môžeme 

stanoviť nasledujúce vstupné limitné (neprekročiteľné) parametry do EO, ktoré sú 

podmienkou pre to, aby EO splnil výstupnú garantovanú hodnotu koncentrácie TZL (k2). 

Vstupné limitné parametre do elektrického odlučovača s garanciou za EO k2 ≤ 150 

mg/m3
R) 
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 Jednotka  
Maximálne množstvo spalín čistených v EO [m3ef/s] 5,49 
Prevádzková teplota spalín [˚C] 139 
Podtlak voči atmosferickému tlaku pB [Pa] 1000 
Atmosferický tlak okolia pB [Pa] 97800 
Vstupná koncentrácia popolčeka k1 [g/m3

N] ≤2 
Nedopaľ vo forme sadzí [%hmot.] ≤5 
Obsah O2 v suchých spalinách na vstupu do EO [%obj.] ≤12 
Obsah H2O v spalinách na vstupu do EO [%obj.] 4 
Merný elektrický odpor popolčeka [Ω.m] 107-109 

Tabuľka 10. Vstupné parametre pre EO 
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ZÁVER 

V rámci svojej práci som predstavil základnú terminológiu v rámci odlučovania TZL a 

vlastnostiam častíc TZL, ktoré majú veľký vplyv pre ich samotný záchyt. Keďže trend 

znižovania emisií bude pokračovať, taktiež bude pokračovať vývoj odlučovacích technológii 

a ako je aj mnou počítaný EO pre záchyt TZL. 

Ďalej som sa venoval popisu rôznych druhov technológii pre záchyt TZL, ich výhody 

a nevýhody pre konkrétne druhy aplikácii. 

V poslednej časti práce bol spravený výpočet EO s nutnou frakčnou odlúčivosťou 93% 

pre dodržanie výstupnej veľkosti TZL 150 mg/m3 pre kotol na uhlie a drevo. Nakoľko je 

technológia EO veľmi náročná na výpočet pre reálne podmienky bola použitá metóda výpočtu 

tzv. Deutschova formula. Typ EO sa výkonovo a dizajnovo radí do typu EKO, ktoré vyrába 

firma ZVVZ Enven Engineering a.s. Milevsko. Pokiaľ by prebehla výstavba EO počítaného 

v tejto práci bolo by nutné odladiť rôzne parametre, ktoré je možné zistiť až pri samotnej 

skúšobnej prevádzke. 
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Zoznam použitých skratiek a symbolov 

označenie jednotka význam 

d [mm] priemer častice 

vp [m.s-1] rýchlosť častice 

Re [-] Reynoldsovo číslo 

g [m.s-2] gravitačné zrýchlenie 

η [N.s.m-2] dynamická viskozita 

v [m.s-1] relatívna rýchlosť prúdenia plynu 

ρ2 [kg.m-3] hustota odlučovanej častice 

ρ1 [kg.m-3] hustota čisteného plynu 

de [mm] ekvivalentný priemer 

dre [mm] redukovaný ekvivalentný priemer 

ρf [kg.m-3] fiktívna jednotná hustota 

ρm [kg.m-3] skutočná hustota 

Vp [m3] pyknometer 

Mo [kg] prázdna hmotnosť 

Mp [kg] hmotnosť nasypaného prachu 

Mk [kg] hmotnosť kvapaliny 

VL [m3] pyknometer naplnený kvapalinou 

Mm [kg] hmotnosť prachu 

Vm [m3] objem prachu 

ML [kg] hmotnosť pyknometra s kvapalinou 

ρL [kg.m-3] hustota kvapaliny 

ρSY [kg] sypná hmotnosť 

ρSE [kg] zotrasná hmotnosť 

AMP [cm2.g-1] merný povrch 

AP [cm2] vonkajší povrch 

GM [g] hmotnosť častice 

Qh [V�. m�] permitivita pre vákuum 

c [m.s-1] rýchlosť svetla vo vákuu 

Q [V�. m�] permitivita 

QV [-] relatívna permitivita konkrétneho prostredia 

Qa [C] elektrický náboj 

F [C.m] intenzita elektrického pola 

β [%] koeficient pomerného nabitia častice 

R [] odpor vrstvy častíc 

S [m2] plocha usadzovacej elektródy 

l [m] sila vrstvy 

kR [mg/mR
3] koncentrácia TZL v spalinách, prepočítaná na referenčný stav nosného 

plynu 

kef [mg/mef
3] koncentrácia TZL v spalinách – efektívna (okamžitá merateľná) 

T [˚C] prevádzková teplota spalín (okamžitá merateľná) 

P [Pa] prevádzkový podtlak spalín 

W [%] objemový podiel H2O (vodná para) v spalinách (okamžitý merateľný) 

O2
m [%] objemový podiel O2 (kyslíku) v spalinách (okamžitý merateľný) 

pB [Pa] barometrický tlak vzduchu okolia 
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o [-] odlúčivosť 

fus [m/s] merná (špecifická) usadzovacia plocha EO 

w [m/s] odlučovacia rýchlosť EO 

Qm2 [g/m3
ef] výstupný hmotnostný tok TZL 

Qm1 [g/m3
ef] vstupný hmotnostný tok TZL 

k2 [g/m3
ef] výstupná koncentrácia TZL 

k1 [g/m3
ef] vstupná koncentrácia TZL 

e [-] základ prirodzeného logaritmu ln 

Qv [m3
ef/s] množstvo plynu efektívne 

Fus [m2] celková usadzovacia plocha EO 

U2 [kV] sekundárne napätie 

I2 [mA] prúd na sekundárnej strane 

\Z_  [MJ/kg] výhrevnosť 

W [%] Obsah vody v surovom stavu 

Ar [%] Obsah popola v surovom palive 

Sr [%] Obsah síry v surovom palive 

T [°C] teplota 

w [m/s] rýchlosť odlučovania 

Smin [m2] minimálny aktívny prietočný prierez EO 

B [m] šírka EO 

H [m] výška EO 

PKmin [-] minimálny počet komôr 

PKskut [-] skutočný počet komôr 

Bskut [m] skutočná šírka EO 

Sskut [m2] skutočná plocha EO 

vskut [m/s] skutočná prietočný rýchlosť čistených spalín  

L [m] aktívna dĺžka EO 

PP [-] počet pasov usadzovacích elektród 

Ds [s] doba zotrvania častíc v aktívnom poli EO 

P2 [kW] výkon zdroja 

P1 [kW] príkon zdroja 

U2-0 [kV] napätie na výstupnej sekundárnej strane 
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Prílohy 

Príloha č.1 Rozmerový náčrt EO firmy ZVVZ typu EKO [7] 
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Príloha č.2 obrázok prevedenia EO firmou ZVVZ-Enven Engineering, a.s. 

 

 


