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Abstrakt 

Diplomová práca sa zaoberá návrhom metódy čistenia spalín pre spaľovňu biomasy, 
ktorá zaručí odstránenie dioxínov zo spalín. Popisuje metódy čistenia spalín, ako je ADIOX, 
použitie keramických filtrov, katalytickej filtrácie REMEDIA a metódy DeNOx/DeDiox. 
Porovnáva jednotlivé metódy z hľadiska účinnosti a  podľa ekonomickej analýzy aplikovanej 
na spaľovňu biomasy s kotlom o výkone 1 MW.  

Súčasťou práce je oboznámenie sa s pojmom biomasa a s jej termickým spracovaním, 
pri ktorom vznikajú dioxíny. Je spracované využitie biomasy v Českej republike a plán na jej 
využitie do budúcna. 

V práci je spracovaný detailný model filtra s použitím tkaninových filtrov REMEDIA. 
Navrhnuté umiestnenie filtra a jeho zapojenie do pôvodnej linky čistenia spalín. Pre nové 
zapojenie je spočítaná zvýšená tlaková strata nových potrubných ciest a zvýšená spotreba 
spalinového ventilátora. V snahe znížiť teplotnú stratu spalín a zvýšiť bezpečnosť prevádzky 
je spočítaný návrh izolácie pre filter a potrubie.  

V závere je popísané využitie technológie CMD pri znížení množstva dioxínov 
v popolčeku z dioxínového filtra. 
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Abstract 

The Diploma’s work deals with design to use new methods of cleaning the combustion 
products for the incinerator of biomass, which guarantees removal of dioxins from the 
combustion products. Thesis depicts methods of cleaning the combustion products, like 
ADIOX, using ceramic filters, catalytically filters and methods REMEDIA. Thesis compares 
constituent methods in terms of effectiveness and according to economic analysis applicable 
to incinerator of biomass-power output 1 MW. 

Thesis acquaints with the conception of biomass and with thermic processing, which 
produces dioxins. Thesis processes using biomass in Czech Republic and plan for using in the 
future.  

Thesis processes detailed model of filter using the fabric filters REMEDIA. 
Suggestion of position of the filter and it is connection to original products line of cleaning 
the combustion products. Increased pressure loss of the new pipework way and increased 
consumption of ventilator incinerator is calculated for the new connection. In quest of 
decreasing the thermal loss of combustion products and in quest of increasing safety of 
operation is calculated and in quest of increasing safety of operation is calculated proposal of 
isolation for the filter and pipework. 

In the end of the thesis is depicted using the CMD technology for decreased amount of 
dioxins from the fly ash from dioxin filter. 
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ÚVOD 

Pri termickom spaľovaní odpadov a kontaminovanej biomasy, vzniká množstvo 
znečisťujúcich látok. Súčasná platná legislatíva ES 2000 / 76 / EC veľmi prísne stanovuje 
maximálne hodnoty emisií na výstupe zo spaľovacieho procesu pri spaľovaní odpadov. Je 
nevyhnutné tieto emisné limity dodržiavať a to využívaním najnovších technológií čistenia 
spalín. Limity stanovené v smernici pre spaľovanie odpadov udávajú hodnotu pre 
PCDD/PCDF menej ako 0,1 ng . TEQ / mN

3 a v najbližších rokoch je predpoklad znižovanie 
tejto hranice. V budúcnosti nie je vylúčené spracovanie prísnej smernice pre spaľovne 
biomasy, je preto potrebné sa týmto problémom zaoberať už dnes. 

Termické spracovanie biomasy je jedným zo spôsobov získavania energie ako 
tepelnej, tak i elektrickej. Vyžívanie biomasy ako paliva sa považuje za ekologicky šetrné a 
nahrádza doposiaľ využívané fosílne palivá. Spaľovanie biomasy je  vzhľadom na vznik 
oxidu uhličitého neutrálne, pretože oxid uhličitý vznikajúci pri spaľovaní je využití pri raste 
nových rastlín. Pri spaľovaní však vznikajú nebezpečné látky ako sú dioxíny, ktoré je 
potrebné zo spalín odstraňovať. Množstvo toxických látok z biomasy je závislé na jej zložení 
a spracovaní. Zvýšené hodnoty dioxínov vznikajú  pri termickom spracovaní biomasy 
s vyšším obsahom chlóru. Pri spaľovaní dreva má vplyv na množstvo vzniknutých dioxínov 
impregnácia dreva, povrchové  lakovanie a farbenie [1]. 

V snahe znižovania emisií je potrebné do termických liniek začleniť filtračné 
zariadenia s vysokou účinnosťou čistenia spalín. Medzi technológie čistenia spalín patria 
ADIOX, filtrácia 4D, DeNOx / DeDiox, ktoré sú jedny z najúčinnejších. Pomocou týchto 
technológií odstraňujeme zo  spalín látky ako sú NOX, PCDD/PCDF, SO2, HCl, HF. 

Súčasťou tejto práce je návrh dioxínového filtra pre jednotku termického spracovania 
biomasy v obci Kojetín. Táto spoločnosť sa v snahe zníženia prevádzkových nákladov 
rozhodla osamostatniť od centrálnych zdrojov tepla a vybudovala vlastnú kotolňu na 
spaľovanie biomasy, ktorá dodáva teplo pre vykurovanie výrobnej haly a administratívnej 
budovy. Táto jednotka termického spracovania biomasy slúži, aj ako experimentálna 
jednotka, na ktorej sú vykonávané merania výhrevnosti a zloženia biomasy, ako je drevná 
štiepka, amarant alebo obilná slama. V blízkom okolí sa nachádza výroba kuchynských liniek, 
ktorá by mohla byť zdrojom odpadného dreva využiteľného na termické spracovanie. Tento 
drevný odpad by mohol obsahovať okrem čistého dreva aj drevo kontaminované lepidlami, 
farbami a moridlami. Preto by bolo potrebné doplniť súčasnú technológiu čistenia spalín 
zariadením, ktoré by bolo schopné znížiť množstvo emisií PCDD/F v spalinách pri spaľovaní 
kontaminovanej biomasy.  

Pre jednotku termického spracovania biomasy bol zakúpený dioxínový filter 
s technológiou REMEDIA. Technológia je založená na katalytickej redukciu dioxínov na 
rukávových filtroch. Jemný prášok z týchto filtrov zachytený na ich povrchu obsahuje nízke 
koncentrácie PCDD/F a  je uskladnený v zbernom koši filtra. Pre spracovanie tohto prášku 
bolo navrhnuté spracovanie pomocou technológie CMD (copper mediated destruction) a bol 
vypracovaný model reaktora CMD. 

 

  



 
 

Stránka | 18  

Diplomová práca 

1 PERZISTENTNÉ ORGANICKÉ POLUTANTY (POPS) 

 Perzistentné organické polutanty sú organické látky s prírodným pôvodom alebo 
vznikajúce v dôsledku ľudskej činnosti. Označujeme ich skratkou POP (perzistentné 
organické polutanty). Majú vysokú rozpustnosť v tukoch a nízku rozpustnosť vo vode. 
V prírode sú rozširované tokmi riek, morskými prúdmi a vzduchom i na miesta kde sa nikdy 
nevyrábali. Pre ich schopnosť prenosu na dlhé vzdialenosti sa stali hrozbou pre globálny 
ekosystém a ľudskú populáciu. Veľmi dôležité je zabrániť alebo znížiť produkciu plynných 
perzistentných organických polutantov. Do skupiny najškodlivejších perzistentných 
organických látok patria [2]: 

POPs 

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH) 
Polychlórované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) 
Polychlórované dibenzo-p-furány (PCDF) 
Polychlórované bifenyly (PCB) 
Polychlórované terfenyly (PCT) 
Hexachlórbenzén (HCB) 
Benzofluoratén 

Benzopyrén 
Pesticídy: Aldrin, Chlórdan, Endrin, Heptachlór, Mirex, Toxafén, HCH       

  Hexachlórcyklohexan, Chlordecon, DDT 
 

1.1   DIOXÍNY  

Do skupiny perzistentných organických polutantov patria dioxíny. Dioxíny sú vo vode 
nerozpustné. Dioxíny sú veľmi dobre rozpustné v organických rozpúšťadlách najmä v tukoch. 
Akumulujú sa v živých organizmoch ako je divá zver, ryby a v ľudskom tele. Majú veľmi  
pomalý čas rozpadu, čo je príčinou ich dlhodobého výskytu v pôde, vo vode, v ovzduší a v 
živých organizmoch. Sú to veľmi silné karcinogény. Vznikajú ako vedľajší produkt 
spaľovania. Radia sa medzi jedny z najjedovatejších látok aké kedy človek vyrobil  [2], [3], 
[4]. 

Dioxínmi označujeme 210 chemických látok patriacich do skupiny dibenzo-p-
dioxínov (PCDD) (viz. obrázok 1) a polychórovaných dibenzo-p-furánov (PCDF)(viz. 
obrázok. 2). V skupine PCDD je 75 kongenérov a v skupine PCDF je 135 kongenérov . Tieto 
látky sa od seba odlišujú v umiestnení atómu chlóru v molekule, inak sú si veľmi podobné. 
Dioxíny a furány sú zložené z atómov uhlíka, vodíka,  kyslíka a chlóru. Chlórované 
aromatické zlúčeniny patria v prírode k najtoxickejším latkám. Medzi najjedovatejšie látky 
zaraďujeme tetrachlórdibenzo-p-dioxín (2,3,7,8-TCDD) a tetrachlórdibenzofurán (2,3,7,8-
TCDF). Tetrachlórdibenzo-p-dioxín je kryštalická látka s teplotou varu 500 °C a teplotou 
topenia 295°C. Molekulová hmotnosť tetrachlórdibenzo-p-dioxínu je 321,97 g.mol-1 
a rozpustnosť vo vode je 0,2 μg.l-1  [5], [6]. 



 
 

Stránka | 19  

Diplomová práca 

1.2   VZNIK PERZISTNENTNÝCH LÁTOK 

Perzistentné látky ako dioxíny vznikajú ako vedľajší produkt spaľovania odpadov, 
výroby celulózky, bielenia papiera, tavenia kovov, výroby hliníka, pri spaľovaní paliva 
v motorových vozidlách a v cigaretovom dyme. Vznikajú hlavne pri spaľovaní PVC za 
prítomnosti chlóru a pre jeho vysoký obsah je spaľovanie PVC jedným z najväčších zdrojov 
dioxínov. Dioxíny sa v priemyselnej výrobe úmyselne nevyrábajú, ale vznikajú ako vedľajší 
produkt spaľovania. V súčasnosti je snaha ich množstvo v spalinách redukovať na minimum. 
Dioxíny vznikajú pri nedokonalom spaľovaní a  pri nízkych teplotách spaľovania. Preto je 
potrebné zavádzať vysoko teplotné spaľovanie od 870 °C do 1200 °C, pri ktorých dochádza 
k výraznému zníženiu dioxínov. Pri spaľovaní v spaľovniach a nedostatočnom zdržaní na 
požadovanej teplote môžu dioxíny prechádzať do spalín. Ďalším zdrojom tvorby dioxínov 
v spalinách pri prechode linkou spracovania spalín je opätovná tvorba už rozložených 
dioxínov, v zariadeniach pracujúcich nad teplotou 200 °C [5]. 

 

1.3   VÝSKYT A OSUD V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ  

Vysoké koncentrácie dioxínov sa objavujú v okolí priemyselných závodov a spaľovní, 
kde je kontaminované veľké územie. Dioxíny sú roznášané vzduchom v smere od rovníka 
k pólom, oceánmi a  riekami po okolí aj na miesta kde nie je priemysel, ktorý by ich 
produkoval. V našich podmienkach dioxíny najčastejšie vstupujú do prostredia v dyme zo 
spaľovní komunálneho odpadu. Dioxíny dopadajú z ovzdušia na lúky a pastviny, kde 
pokrývajú povrch vegetácie. Z vegetácie sa prenášajú na živočíchy živiace sa touto potravou.  
Z tráviaceho traktu sa ukladajú do tukov, kde  zotrvávajú dlhú dobu. To spôsobuje 
kontamináciu divej zvery, rýb, ale aj dobytka, aj na odľahlých miestach. Preto je v niektorých 
oblastiach  ich konzumácia zakázaná.  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je možné 
dioxíny nájsť  všade na svete. Z výskumov prebiehajúcich na severnom póle bola zistená 
prítomnosť dioxínov v telách ľadových medveďov [6], [8]. 

Dioxíny majú dlhý čas rozpadu a v pôde zotrvávajú niekoľko rokov. Polčas rozpadu 
napr. TCDD v pôde je odhadovaný na hodnotu 10 – 12  rokov [cit.4].  Dioxíny predstavujú 
hrozbu pre globálny ekosystém [5]. 

Dioxíny je možné nájsť všade na Zemi, avšak ich koncentrácia sa v jednotlivých 
oblastiach líši. Na obrázku 4 sú znázornené jednotlivé koncentrácie kontaminovanej vegetácie 
dioxínmi a furánmi  v Európe v roku 2000. Jednotlivé oblasti sú farebne odlíšené. 
Kontaminácia je vyjadrená ekvivalentom toxicity TEQ (pg/g) [9]. 

Obrázok  1 Molekulová skladba PCDD [7]       Obrázok  2 Molekulová skladba  PCDF [6] 
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1.4   TOXICKÝ EKVIVALENT TEQ 

Za účelom lepšieho stanovenia emisných limitov  PCDD/F bol stanovený faktor 
toxicity TEF, ktorý bol určený pre každú zo zlúčenín patriacich do skupiny POPs. Aby bolo 
možné určiť mieru nebezpečnosti látok znečisťujúcich životné prostredie, bol zavedený 
toxický ekvivalent TEQ. Základom stupnice faktora toxicity je tetrachlórdibenzo-p-dioxín 
(2,3,7,8-TCDD), ktorého koeficient toxickej ekvivalencie  je 1 [10].  

1.4.1   VÝPOČET TEQ  

TEQ sa počíta tak, že vynásobíme hmotnostnú zložku každého dioxínu  zložením 
odpovedajúcim TEF a sčítaním výsledkov jednotlivých zložiek. Vzor výpočtu je uvedený ako 
(1-1). TEQ je vypočítaná hodnota, ktorá nám dovoľuje porovnať toxicitu rôznych kombinácií 
dioxínov a látok im príbuzných.  Emisný limit vypúšťaných dioxínov a furánov stanovený pre 
spaľovne je 0,1ng TEQ  /mN

3 [10]. 

 . á  é                 1 1  

 

Pre výpočet celkovej koncentrácie dioxínov a furánov je potrebné ich hmotnostné  
koncentrácie vynásobiť príslušnými koeficientmi toxickej ekvivalencie TEF. V Tabuľka 1 je 
uvedený  WHO-TEF (faktor toxicity podľa medzinárodnej zdravotníckej organizácie) pre 7 
dibenzo-p-dioxínov a 10 dibenzofuránov, ktoré sa používajú pre výpočet TEQ [11]. 

 

Obrázok  3 Koncentrácia dioxínov a furánov vo vegetácii [9] 
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Označenie Názov WHO-TEF 
(1998) 

WHO-TEF 
(2005) 

2,3,7,8 Tetrachlórdibenzodioxín (TCDD) 1 1 

1,2,3,7,8 Pentachlórdibenzodioxín (PeCDD) 1 1 

1,2,3,4,7,8 Hexachlórdibenzodioxín (HxCDD) 0,1 0,1 

1,2,3,6,7,8 Hexachlórdibenzodioxín (HxCDD) 0,1 0,1 

1,2,3,7,8,9 Hexachlórdibenzodioxín (HxCDD) 0,1 0,1 

1,2,3,4,6,7,8 Heptachlórdibenzodioxín (HpCDD) 0,01 0,01 

 Oktachlórdibenzodioxín (OCDD) 0,0001 0,0003 

2,3,7,8 Tetrachlórdibenzofurán (TCDF) 0,1 0,1 

2,3,4,7,8 Pentachlórdibenzofurán (PeCDF) 0,5 0,3 

1,2,3,7,8 Pentachlórdibenzofurán (PeCDF) 0,05 0,03 

1,2,3,4,7,8 Hexachlórdibenzofurán (HxCDF) 0,1 0,1 

1,2,3,6,7,8 Hexachlórdibenzofurán (HxCDF) 0,1 0,1 

1,2,3,7,8,9 Hexachlórdibenzofurán (HxCDF) 0,1 0,1 

2,3,4,6,7,8 Hexachlórdibenzofurán (HxCDF) 0,1 0,1 

1,2,3,4,6,7,8 Heptachlórdibenzofurán (HpCDF) 0,01 0,01 

1,2,3,4,7,8,9 Heptachlórdibenzofurán (HpCDF) 0,01 0,01 

 Oktachlórdibenzofurán (OCDF) 0,0001 0,0003 

1.5   SITUÁCIA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA  

Tak ako na celom svete aj na Slovenku sú najväčšími producentmi znečistenia 
dioxínov spaľovne odpadu a chemický priemysel. Značným podielom sa na znečistení 
podieľajú aj obyvatelia rodinných domov, ktorý s cieľom ušetriť spaľujú odpad na záhradách 
a v domácich kotloch. Merania uskutočnené v rokoch 1990 až 2002 na spaľovniach v Nitre, 
Bratislave a Košiciach preukázali veľmi vysoké prekročenie emisných limitov daných EÚ. Pri 
meraniach bolo zistené vysoké prekročenie limitov. Vývoj emisii PCDD a PCDF vyplýva 
z nasledujúcich grafov. Je však nutné predpokladať, že tak ako v ovzduší obdobná situáciu je 
vo vode, a aj pôde [12].  

Značný význam na tvorbe PCDD/PCDF  má aj priemyselná výroba. Na nasledujúcich 
Graf  1 a Graf  2  je vidieť rast podielu tvorby na celkovom znečisťovaní, v dôsledku rastu 
priemyselnej výroby. Pokles emisií zo spaľovacích procesov poklesol v dôsledku výmeny 
odlučovačov pri aglomerácii železnej rudy v roku 2003 [13]. 

Tabuľka 1 Zmena hodnoty TEQ pre dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány [10] 
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Z Graf  3 je oproti minulosti badateľný postupný pokles PCDD a PCDF. V rámci 
medzinárodných dohovorov podpísaných v roku 1990, je úsilie znižovať ich tvorbu. Preto je 
potrebné zavádzať nové technológie do priemyslu. Napríklad zavádzanie nových technológii 
pri výrobe hliníka a zmena technológie impregnácie dreva, mali za následok celkové zníženie 

emisií PCDD/F [13].  

Graf  1 Vývoj emisií PCDD/PCDF v rokoch 1990-2005 [13] 

 
Graf  2 Podiel subsektorov priemyslu  na celkových emisiách PCDD/PCDF 1990-2005 [13] 
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Emisný limit pre Slovensko platný od 2002 (Nariadenie vlády SR č. 473/2000 Z.z.) 
pre emisie PCDD/F vypúšťaných do  ovzdušia zo spaľovní  odpadov je 0,1 ng I-TEQ / mN

3 
[13]. 

  

 
Graf  3 Vývoj emisií POPs I-TEQ  vzhľadom k plneniu medzinárodných dohovorov [13] 
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1.6   VZORKOVANIE DIOXÍNOV 

Aby mohli byť lokalizované zdroje dioxínov a ich eliminácia je potrebné vykonávať 
merania. Na všetky merania sa používajú vysoko sofistikované metódy.   

Merania dioxínov v spalinách z jednotiek termického spracovania je definované 
normou EN 1948, v zmysle štandardov CEN. Norma stanovuje požiadavky, ktoré je potrebné 
splniť pre výpočet celkového I-TEQ zo 17 kongenérov (viz. Tabuľka 1). Limit 0,1 ng / mN

3 
bol prvý krát zavedený vo Švédsku a v súčasnosti je platný vo väčšine krajín. 

Norma EN 1948 sa ďalej delí [14]: 

 EN 1948-1: vzorkovanie PCDD/F 
 EN 1948-2: extrakcia a čistenie PCDD/F 
 EN 1948-3: analýza a štatistika PCDD/F 
 EN 1948-4: vzorkovanie a analýza PCB podobných dioxínom 

 

Norma EN 1948-1 stanovuje tri metódy merania dioxínov a to: 

 metóda filter – chladič 
 zriaďovací spôsob 
 metóda chladenej vzorky 

 

1.6.1   FILTRAČNÁ KONDENZAČNÁ ZOSTAVA 

Na meranie množstva dioxínov v spalinách je možné použiť kondenzačnú zostavu na 
meranie dioxínov. Na obrázku sa nachádza zostava od spoločnosti TESO. Izokinetická 
gravimetrická súprava GTE (viz. Obrázok  4)  sa používa na rutinné odbery vzoriek. Možnosť 
použitia dvojstupňového odlučovania umožňuje použitie súpravy v širokom rozmedzí tuhých 
častíc. Všetky merania je možné vykonať jedinou  kombinovanou sondou. Na Obrázok  5 je 
znázornená súprava GTE v použití s KOMBIBOXOM v kondenzačnom usporiadaní 
a vybavená zdrojom nasávania [15]. 

 

  

Obrázok  4 Súprava GTE s KOMBIBOXOM [15]
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Schéma zapojenia izokinetickej gravimetrickej súpravy GTE je znázornené na 
Obrázok  5. Pri meraní sa odberná sonda umiestni do miesta odberu spalín. Spaliny sú 
nasávané sondou (1) a privádzane do externého zachytávača tuhých častíc. Tu sú oddelené 
tuhé prachové častice plynu. Plynné častice sú schladené v chladiči (3), odkiaľ prichádzajú do 
skleneného dvojstupňového penového absorbéra (7). Nakoniec sú plynné spaliny zachytené 
v sušiacej veži naplnenej silikagelom (6)  a cez zdroj nasávania vyfúknuté zvyšné plyny do 
okolia (4). Po skončení merania sa v laboratóriu vyhodnotia zachytené zložky v jednotlivých 
filtračných stupňoch súpravy GTE spolu s údajmi zaznamenanými v riadiacej jednotke (5) 
[17].  

 

 

 

  

 

 

Obrázok  5 Kondenzačná zostava GTE v kombinácii s KOMBIBOXOM [15]  

Popis: 1.Odberná sonda, 2.Externý zachytávač tuhých látok, 3.Chladič, 4.Zdroj nasávania, 5.Riadiaca jednotka, 
6.Sušiaca veža,7.Absorber  
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1.6.2 ZRIEĎOVACIA METÓDA 

Súpravu GTE s KOMBIBOOXOM je možné použiť aj v zrieďovacom usporiadaní. 
Metóda je založená na filtrácii vzorku, jeho riedení, adsorpcii a sušení vzorku. Odber vzorku 
prebieha na extrahovaný filter, ktorý je vyrobený z polyuretánovej peny a predradený 
sklenený filter.  Súprava v zrieďovaciom usporiadaní je na Obrázok  6 [15]. 

 

1.6.3 METÓDA S CHLADENOU SONDOU 

Metóda odberu vzorku chladenou  sondou je znázornená na Obrázok  7. 

 

 
Obrázok  6 Zostava GTE s KOMBIBOXOM v zrieďovaciom usporiadaní [15] 

Popis: 1. Odberná sonda, 2. Externý zachytávač tuhých látok,  3. Absorbér, 4. Zdroj satia, 5. Riadiaci 
počítač, 6. Zmiešavací T-kus s dýzou, 7. Adsorpčná veža, 8. Sušiaca vež s náplňou silikagelu, 9. Ventil. 

 
Obrázok  7 Vzorkovacia trať pre metódu filtračno-kondenzačnú s chladenou sondou [16] 

Popis: 1. Sonda, 3. Sklenená trubica, 4. Chladená sonda, 6. Filter z kremenných vlákien, 7. XAD-2, 8. Chladič, 10. 
Čerpadlo, 11. Sušiaca vež, 12. Plynomer, TS – Teplomer v potrubí, TG – Teplomer v plynomery, PS – Meranie 

statického tlaku v potrubí, ΔPS – Meranie diferenciálneho tlaku, GA – Analýza odpadného plynu 
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2 BIOMASA 

Biomasa je ekologickým zdrojom energie prírodného pôvodu, ktorý pochádza z rastlín 
a živočíchov. Biomasa ako zdroj tepla je najstarším palivom, ktoré ľudstvo používa dodnes. 
Biomasu spaľujeme a vzniknuté teplo používame na vykurovanie budov a výrobu elektrickej 
energie. Na výrobu elektrickej energie zo spaľovanej biomasy používame zariadenie, ktoré 
vyrába vodnú paru. Táto para roztáča turbínu a vzniká elektrická energia.  Je považovaná za 
obnoviteľný zdroj energie, vďaka relatívne krátkemu času potrebnému k jej obnove a to 
v porovnaní s fosílnymi palivami. Fosílne palivá sa za posledné roky stali v dôsledku rýchleho 
míňania zásob nedostatkovou surovinou, ktorá sa vytvárala tisícky rokov a je snaha 
nahradzovať ju biomasou. Biomasa získava stále viac na význame a  je viditeľný rast jej 
zastúpenia vo veľkom počte odvetví. V súčasnosti sú ňou nahradzované fosílne zdroje, ktoré 
sú využívané na výrobu tepelnej a elektrickej energie. Veľký význam má nie len ekologický 
faktor spaľovania biomasy, ale aj omnoho nižšia cena týmto spôsobom vyrobených energií. 
Technologické jednotky spaľovania biomasy sa budujú v oblastiach s dostatočným zdrojom 
surovín, ako sú drevo a poľnohospodárske plodiny využiteľné k spaľovaniu [17], [18], [19]. 

Biomasu ako ekologicky produkt rozdeľujeme podľa pôvodu na tri základne skupiny: 

 rastlinného pôvodu – dendromasa ( drevná biomasa ), fytomasa ( rastliny ) 
 živočíšneho pôvodu – zoomasa 
 komunálne a priemyselné odpady 

Spaľovanie biomasy sa považuje za neutrálne vzhľadom ku vzniku oxidu uhličitého 
CO2. Rastliny pri svojom raste potrebujú na svoj rast oxid uhličitý, ktorý sa v nich uloží. Pri 
spaľovaní sa tento oxid uhličitý uvoľní a znova je naviazaný do hmoty rastúcej biomasy. 
Nevzniká teda prebytok oxidu uhličitého, pretože nastáva kolobeh oxidu uhličitého. Tento 
kolobeh oxidu uhličitého je znázornený na schematickom Obrázok  8.  

Biomasa napomáha znižovaniu dopadu skleníkového efektu, ktorý je v súčasnosti 
expandujúcim problémom životného prostredia. Tým, že biomasa je obnoviteľný zdroj 
energie nahrádza fosílne palivá, ktorých vzrastajúca spotreba zvyšuje účinok skleníkového 
efektu. Skleníkový efekt spôsobuje zvyšovanie teploty na planéte a má za následok vysoké 
teplotné zmeny [19].  

 
Obrázok  8 Kolobeh CO2 [19] 
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Druh paliva Obsah vody, [%] Výhrevnosť biomasy, [MJ/kg] 
Listnaté drevo 15 14,605 
Ihličnaté drevo 15 15,584 
Borovica 20 18,4 
Vŕba 20 16,9 
Jelša 20 16,7 
Hrab 20 16,7 
Agát  20 16,3 
Dub 20 15,9 
Jedľa 20 15,9 
Jaseň 20 15,7 
Buk  20 15,5 
Smrek  20 15,3 
Breza  20 15,0 
Topoľ 20 12,9 
Drevná štiepka  30 12,18 
Slama obilnín 10 15,49 
Slama kukurice 10 14,40 
Ľanové stonky 10 16,90 
Slama repky  10 16,00 

Biomasa ako hmota organického pôvodu obsahuje určité množstvo vody a je možné ju 
rozdeliť na suchú biomasu, mokrú biomasu a špeciálnu biomasu. V oblasti termického 
získavania energie je používaná suchá biomasa. Do skupiny suchej biomasy patrí najmä 
drevo, drevná štiepka, drevný odpad, slama a ďalšie spáliteľné rastliny (viz. Tabuľka 3). 
Zdroje s vyšším obsahom vody je potrebné pred spálením vysušiť a preto sa z dreva vyrába 
drevná štiepka. Drevná štiepka sa vysušuje oveľa rýchlejšie, ako keby bola nerozsekaná. 
V Tabuľka 3 sú porovnané jednotlivé výhrevnosti biopalív v porovnaní s uhlím [17], [18], 
[19]. 

Palivo Obsah vlhkosti 
[%] 

Výhrevnosť [%] Obsah popola [% 
suchej hmoty] 

Drevo bez kôry 50 - 60 5,1 – 5,6 0,4 – 0,5 
Kôra 45 – 65 5,1 – 6,4 2 – 3 
Lesný odpad (ihličnatý 
s ihličím) 

50 – 60 5,1 – 5,6 1 – 3 

Slama 10 – 25 4 – 4,2 3 – 5 
Lisovaný odpad < 10  > 4,7 < 0,7 
Uhlie 6 – 10 7,2 – 7,9 8,5 – 10,9 

 

V porovnaní so spaľovaním uhlia vzniká pri spaľovaní biomasy < 0,1 % síry 
a množstvo znečisťujúcich NOX je možné ovplyvňovať kvalitou spaľovacieho procesu, najmä 
teplotou. Popol bez obsahu nespálených zvyškov alebo iných škodlivých látok, je možné 
použiť ako hnojivo. Popol zo spálenej biomasy pomáha znižovať aciditu pôdy  [21], [22]. 

  

Tabuľka 2 Vlastnosti biomasy [17]

Tabuľka 3 Vlastností spaľovaných palív [20]
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2.1 DIOXÍNY Z BIOMASY 

V priebehu všetkých spaľovacích procesoch, kde je prítomný organický uhlík, kyslík 
a chlór, môžu vznikať dioxíny. Pri spaľovaní čistého, impregnovaného dreva a drevného 
odpadu vznikajú dioxíny, ktoré sú obsiahnuté v spalinách a popole. Množstvo dioxínov 
v popole je rôzne pre rozličné druhy použitých spaľovacích zariadení a palivá, ktorých 
namerané hodnoty PCDD/F sú vypísane v Tabuľka 4Tabuľka 5. Množstvo dioxínov 
ovplyvňuje množstvo soli obsiahnuté v dreve, prítomnosť látok pre konzerváciu dreva 
a prítomnosť farieb. Najvyššie koncentrácie dioxínov boli namerané v kachľovej peci. Veľké 
rozdiely medzi minimálnou a maximálnou hodnotou môžu byť spôsobené konštrukčnými 
rozdielmi peci, alebo aj  veľkosťou použitého palivového dreva [1]. 

Typ zariadenia Typ paliva Počet 
vzoriek 

PCDD/F koncentrácia v popole  
[ng I-TEQ/kg] 

Minimum Maximum 

Pec Drevo 33 10.4 15,849 
Kachľová pec Drevo 39 4.0 42,048 
Vykurovací systém Drevo 9 16.9 20,450 
Pec Drevo/uhlie 27 77.3 10,065 
Kachľová pec Drevo/uhlie 5 53.1 4911 
Pec Drevo, Drevo/uhlie, odpad 5 116.3 10,652 

 

Pri spaľovaní nemoreného dreva vzniká menej PCDD/F, ako pri spaľovaní 
namoreného, alebo natretého dreva. Namerané množstvo PCDD/F, ktoré vznikli pri spaľovaní 
rôznych palív sú v Tabuľka 5. Najviac emisií PCDD/F vzniká pri spaľovaní drevného odpadu 
[1]. 

Druh paliva PCDD/F emisie [ng I-TEQ/N.mN3 
s 11% O2] 

Minimálne Maximálne 

Spaľovanie čistého, prírodného dreva 0,0025 0,73 

Spaľovanie dreva s ostatnými palivami 0,005 4,17 

Spaľovanie drevného odpadu 0,0022 18,025 

Spaľovanie drevného odpadu s ostatnými palivami 0,0046 160 

 

Tieto merania preukázali, že aj biomasa je zdrojom PCDD/F a zníženie emisií je 
potrebné vznikajúce spaliny čistiť. Množstvo PCDD/F je omnoho vyššie pri spaľovaní 
kontaminovaného dreva, ako pri spaľovaní prírodného nekontaminovaného dreva. Medzi 
kontaminovanú drevnú biomasu patria napríklad železničné podvaly, odpad z výroby 
drevotrieskového nábytku, rámy okien atď.  

  

Tabuľka 4 Koncentrácia PCDD/F  v popole [1]

Tabuľka 5 Množstvo PCCD/F zo spaľovania biomasy [1]
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2.2 ENERGETICKÉ VYUŽITIE BIOMASY 

Pri spaľovaní sa z biomasy uvoľňuje veľké množstvo tepla, ktoré je snaha využívať čo 
najefektívnejšie. K tomu, aby bolo možné biomasu využívať ako plnohodnotný zdroj energie, 
je potrebné používať vysoko účinné technológie na jej získavanie. Energiu z biomasy 
môžeme získať pomocou termickej premeny biomasy a chemickej premeny biomasy. Medzi 
termické procesy patria [23], [24]: 

 spaľovanie  
 pyrolýza  
 splyňovanie 
Medzi biochemické premeny biomasy patria: 

 alkoholová fermentácia 
 metanová fermentácia 

Na spracovanie biomasy sa používajú kotle o rôznych výkonoch, ktoré dosahujú rôzne výkon. 
Tieto zariadenia sa začleňujú do štyroch skupín s rôznym rozmedzím výkonu a to: 

 malé:  výkon do 200W 
 stredne veľké:  výkon od 0,2 MW do 5MW 
 veľké: od 5 MW do 50 MW 
 extra veľké s výkonom nad 50MW a viac 

2.2.1 SPAĽOVANIE 

Najpoužívanejším získavaním energie z biomasy je spaľovanie, pri ktorom sa 
uvoľňuje veľké množstvo tepla. Ako palivo sa používa drevo, drevná štiepka, brikety, 
peletky, slama a odpady z poľnohospodárskej výroby. Pre spaľovanie je potrebná vysoká 
teplota, adekvátne množstvo vzduchu a dostatočný čas na spálenie. Pri spaľovaní dreva sa 
najskôr začne uvoľňovať voda, ktorá sa odparí. Následne z dreva začne unikať plyn, ktorý 
zhorí. Zostávajúce drevo horí pokým sa nezmení na popol [19]. 
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2.2.2  PYROLÝZA BIOMASY 

Je to termický proces, pri ktorom je rozdrvená biomasa ohrievaná v reaktore nad 
teplotu, ktorá presahuje medzu chemickej stability obsahujúcich látok. Tento proces prebieha 
za teplôt v rozmedzí 300-2000˚C a rozdeľujeme ho do troch skupín podľa teplôt.  

 nízkoteplotné (< 500 ˚C) 
 stredneteplotné  (500 – 800 ˚C) 
 vysokoteplotné (> 800 ˚C) 

 

Pri pyrolýze je snaha znemožniť prístup kyslíka a hmota je ohrievaná v reaktore na to 
určenom. Pri tomto procese dochádza k uvoľňovaniu prchavej horľaviny z tuhého odpadu, až 
pokiaľ neunikne všetka prchavá látka a zostane surovina s vyššou energetickou denzitou [25]. 

Pri pyrolýze tuhých materiálov vzniká niekoľko produktov [19], [26]: 

 zostatok pyrolýzy 
 pyrolýzny olej 
 pyrolýzna voda 
 pyrolýzny plyn 

2.2.3 SPLYŇOVANIE 

Splyňovanie je termický proces, pri ktorom je biomasa spaľovaná za obmedzeného 
prístupu vzduchu. Z horiacej biomasy sa za zvýšenej teploty uvoľňujú horľavé plyny, ktoré sú 
ďalej využívané. V dôsledku slabého prísunu vzduchu nedochádza k spaľovaniu týchto 
plynov, ktoré je možné ďalej využívať ako zdroj energie [19], [26]. 

2.3 BIOMASA V ČESKEJ REPUBLIKE 

So zvyšujúcou sa spotrebou elektrickej energie bol Európskou úniou vypracovaný plán 
využitia obnoviteľných zdrojov, ktorý musel byť prijatý Českou republikou pri jej vstupu do 
Európskej únie. Česká republika sa zaviazala splniť národné indikatívne ciele  voči EU, ktoré 
začali platiť 1.5.2004. Táto dohoda stanovila za cieľ z celkovej spotrebovanej elektrickej 
energie, vyrobiť z obnoviteľných zdrojov 8% elektrickej energie v roku 2010. V Tabuľka 6 je 
porovnanie pôvodného množstva vyrábanej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov 
a plán na rok 2010. Jedným z riešení je aj schválený Akčný plán, ktorý má byť cestou k 
splneniu tejto podmienky [18]. 

 Referenčný rok 
(1997 alebo 
2000), [%] 

Dosiahnutý podiel 
na trhu 
2004/2005, [%] 

Štandardizovaný 
podiel na trhu 
2004/2005, [%] 

Cieľ do 2010, [%] 

Česká republika 3,8 4,8 (2005) 4,0 (2008) 8 

 

Zvyšujúci sa dopyt po rastlinách použiteľných ako zdroj energie umožňuje 
poľnohospodárom, nahrádzať pestovanie rastlín, ktorých je prebytok. Tiež umožňuje 
využívať na pestovanie aj územia nevhodné k pestovaniu poľnohospodárskych plodín, ktoré 
by inak zostali nevyužité. Všetky tieto aspekty pestovania biomasy priaznivo pôsobia na 
rozvoj vidieka [27]. 

Tabuľka 6 Cieľ Českej republiky využitia obnoviteľných zdrojov energií [18] 
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V roku 2008  bolo v elektrárňach patriacich spoločnosti ČEZ spálených 347 000 ton 
biomasy, z ktorých bolo vyrobených takmer 327 GWh elektrickej energie. Ako palivo 
používa spoločnosť najmä drevo a má v pláne zvýšiť objem vyrobenej elektrickej energie z 
obnoviteľných zdrojov na 1 000 GWh. V nasledujúcej Tabuľka 7 je nárast výroby elektrickej 
energie v elektrárňach skupiny ČEZ v Českej republike, ktorá zobrazuje medziročný nárast 
použitej biomasy na výrobu elektrickej energie [21]. 

 Výroba v roku 2007 Výroba v roku 2009 
Medziročný nárast 
[%] 

Tisová 41 249 44 407 +7,7 
Poříčí 79 247 120 250 +51,7 
Teplárna Dvůr 
Králové 

12 732 13 021 + 2,3 

Hodonín 115 966 149 231 + 28,7 
Celkom v ČR 249 239 326 910 +31,2 

 

Tabuľka 7 Množstvo vyrobenej elektrickej energie v elektrárňach skupiny ČEZ v ČR [21]
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3 METÓDY ODSTRAŇOVANIA PERZISTENTNÝCH LÁTOK 

Pri spaľovaní vznikajú toxické látky ako sú dioxíny, ktoré je potrebné zo spalín 
odstraňovať. Dioxíny v spalinách vznikajú pri nízkej teplote spaľovania, alebo pri krátkom 
čase zdržania sa v spaľovacej komore. Počas spaľovania dochádzka k spáleniu dioxínov, ale 
pri čistení spalín od prachových častíc pri teplote 250˚C až 450˚C dochádza k syntéze           
de-novo. Jednou z možností je spaliny opúšťajúce spaľovaciu komoru veľmi rýchlo ochladiť, 
alebo použiť jednu z metód čistenia spalín. Pre zníženie emisií PCDD/F zo spaľovacieho 
procesu je nevyhnutné vyhýbať sa teplotám pod 850˚C a zabezpečiť dostatočný obsah kyslíka 
vstupujúceho do spaľovacieho procesu. Pri spaľovaní nebezpečného odpadu s obsahom 
dioxínov je potrebné dosiahnuť teplotu v dohorievacej komore 1200˚C a zotrvať na tejto 
teplote 2 až 3 sekundy. V dohorievacej komore za danej teploty musí byť minimálne 6 % 
kyslíka, aby došlo k zneškodňovaniu dioxínov [21], [28]. 

 Jednou z možností ako dosiahnuť splnenie emisných limitov je použiť technológie 
čistenia spalín. V súčasnej dobe bolo vyvinutých mnoho účinných metód, ktoré umožňujú 
splnenie emisných limitov. Pri voľbe technológie je rozhodujúca nielen jej účinnosť, ale aj 
cena zariadenia a prevádzkové náklady. Snahou je znížiť ekonomické náklady na 
odstraňovanie týchto látok, ako sú dioxíny na minimum. Rozhodujúcim faktorom pri výbere 
najvýhodnejšej technológie je zloženie spalín a výkon spaľovne, aby neboli prekračované 
emisné limity. Tieto emisné limity sú stanovene v smernici rady ES 2000/76/EC o spaľovaní 
odpadu, kde je stanovená hodnota PCDD/PCDF < 0,1 ng . TEQ / mN

3 v spalinách [11]. 

K prekročeniu emisných limitov často dochádza pri rozbiehaní spaľovacieho procesu 
spaľovne alebo v dôsledku poruchy. Pri rozbehu spaľovne, kedy teplota spalín nie je na 
požadovanej úrovní, alebo teplota prekročí teplotné limity zariadení čistenia spalín počas 
prevádzky, dochádza k výpadku týchto zariadení. Tým nedochádza k zachyteniu dioxínov, 
v dôsledku čoho dioxíny prechádzajú jednotkou čistenia a absorbujú sa v ďalších jednotkách 
čistenia spalín. Po prechodu spaľovne do normálnej prevádzky nastáva postupná desorpcia 
dioxínov z týchto zariadení. Tento proces nám zvyšuje emisné limity, prekračujúce platné 
emisné limity na výstupe zo spaľovní. V snahe zabrániť tomuto procesu úniku dioxínov, sa 
pracuje na nových, spoľahlivých a účinnejších technológiách. Medzi technológie, ktoré sú 
schopné spĺňať emisné limity patria [29]: 

 ADIOX 
 Katalytická filtrácia REMEDIA D/F 
 Keramické filtre 
 DeNOx/DeDiox 
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3.1 ADIOX® 

Jednou z účinných metód čistenia spalín, ktoré pomáhajú dosahovať splnenie 
emisných limitov je technológia ADIOX. Účinnosť odstraňovania PCDD/F je viac ako 97,5% 
pri zapojení dvoch mokrých práčok plynu do série[29]. Pri technológii ADIOX sa využíva 
metódy pamäťového efektu polymérov na odstraňovanie dioxínov, ktoré sú 
absorpciou/adsorpciou naviazané do častíc. Tieto častice obsahujú uhlík, do ktorého sa 
dioxíny pevne zachytia. Na Obrázok 9 je znázornené porovnanie polyméru bez obsahu uhlíka 
a s obsahom uhlíka. Na Obrázok 9 a) je materiál bez uhlíka, kde prebieha absorpcia 
a desorpcia dioxínov. Na obrázku 7 b) je materiál s obsahom uhlíka, kde sú dioxíny pevne 
zachytené. Častice sa používajú ako výplň veže v suchom absorbéry, polosuchom absorbéry 
alebo v mokrej práčke plynu  [29], [30]. 

 

Výhody použitia ADIOXU [30] 

 Vysoká dostupnosť 
  Žiadne zvyšky 
  Flexibilný návrh 
  Nízke náklady na údržbu 
  Bezpečná metóda 
  Dlhá životnosť 

3.1.1 ADIOX ČASTICE 

Základnou úlohou materiálu ADIOX je absorpcia dioxínov do polyméru, odkiaľ sa 
častice nastálo naviažu na uhlíkové častice. Pri jeho vývoji bolo využité pamäťového efektu 
polymérov, ktorý je detailnejšie popísaný v kapitole 4.1. Do materiálu ADIOX sa pridávajú 
sklenené vlákna pre zlepšenie mechanických vlastností a tepelnej vodivosti. Častice 
z materiálu ADIOX sa používajú ako výplň veže, cez ktorú sa preháňajú spaliny obsahujúce 
dioxíny. Pre najefektívnejšie odstránenie dioxínov je potrebné zabezpečiť čo najväčšiu plochu 
častíc. Častice sa preto vyrábajú v rôznych tvarových prevedeniach, ako na Obrázok  10. Pri 
použití materiálu ADIOX, ako výplne mokrej práčky plynu, alebo v suchom absorbéry sa 
zariadenia vyznačujú vyššou účinnosťou čistenia spalín pri menších rozmeroch [31]. 

Obrázok 9 Porovnanie: a. absorpcia/desorpcia v polypropyléne, b. absorpcia/desorpcia v ADIOXE [29] 
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3.1.2 SPÔSOBY POUŽITIA ADIOX 

Podľa spôsobu použitia materiálu ADIOX® v technologických linkách čistenia spalín 
používame, ako [33]: 

 ADIOX, ako ochranný filter pre redukciu alebo elimináciu pamäťového efektu 
v systéme práčky plynu s protiprúdom a to s použitím hadicového filtračného 
domu na odstránenie dioxínov. 

 ADIOX sa kombinuje s ďalšími technológiami za účelom dosiahnutia lepšieho  
odstránenia dioxínov a za účelom získania hodnôt emisií v spalinách splňujúcich 
emisné limity. 

 ADIOX, ako primárný systém odstraňovania dioxínov, vznikajúcich pri spaľovaní 
odpadu. Pričom je zaručené splnenie emisnej smernice Európskej únie s hodnotou 
emisií dioxínov < 0,1 ng . TEQ / m N

3. 
 

Metódu ADIOX sa používa ako výplň veže, ako mokrý ADIOX absorbér, polosuchý 
ADIOX absorber, alebo  mokrá práčka plynu. Tieto metódy sú porovnané v Tabuľka 8, kde sú 
spísané ich zakladné charakteristiky [33].  

  

 
Obrázok  10 Zľava: Adiox granule, Adiox Hiflow výplň veže, Adiox Telpac výplň veže. [33] 
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3.1.3 INŠTALÁCIA ADIOXU V PRAXI 

Táto technológia je zavádzaná do už existujúcich liniek čistenia spalín a inštaluje sa 
ako výplň veže práčky plynu alebo ako ďalší absorbér. Na Obrázok  11 je znázornené 
zapojenie Adiox suchého absorbéra za ESP. Toto zapojenie zabezpečuje splnenie emisných 
limitov a koncentrácie dioxínov nižšie ako 0,1 ng . TEQ / m N

3 na výstupe z komína. Výhodou 
použitia ADIOXU sú nízke prevádzkové náklady a spoľahlivosť [30].  

V existujúcich prevádzkach sa tiež Adiox používa ako výplňový materiál inštalovaný 
do vnútra práčky plynu, cez ktorú sa protiprúdom preháňajú spaliny. Na Obrázok 12 môžeme 

Tabuľka 8 Porovnanie spôsobov využitia ADIOXU [33] 

   Mokrý ADIOX® absorbér Polosuchý ADIOX® 
absorbér (nasýtený 
plyn) 

Mokrá ADIOX® práčka 
plynu  

Odstránenie 
znečisťujúcich 
látok 

Dioxíny Dioxíny Dioxíny a napr. Hg, HCl, 
NH3, HF (a znovuzískanie 
energie) 

Smer prúdenia 
plynu 

Zvisle nahor alebo 
klesajúcim prúdením 

Zvisle nahor alebo 
klesajúcim prúdením 

Vertikálne prúdenie nahor 

Prietok plynu Medzi 1000 Nm3/h až 
200 000 Nm3/h 

Medzi 1000 Nm3/h až 
200 000 Nm3/h 

Medzi 1000 Nm3/h až 
200 000 Nm3/h 

Teplota plynu Obvykle od 60 °C do 90 °C 
zohriaty približne 20 °C 
nad rosným bodom 

Nasýtený (mokrý) plyn, 
obvykle od 40 °C do 80 
°C 

Nasýtený (mokrý) alebo 
kondenzujúci plyn, obvykle 
od 40 °C do 80 °C 

Geometria Štandardný dizajn, vežový 
profil 

Štandardný dizajn, 
vežový profil 

Vežový dizajn 

Rozmery  Zámer výstavby: 
Priemer medzi 0,5 m až 7 
m. 
Výška 4 až 15 m. 

Zámer výstavby: 
Priemer medzi 0,5 m až 
7 m. 
Výška 4 až 15 m. 

Zámer výstavby: 
Priemer medzi 0,5 m až 7 m. 
Výška 10 až 35 m. 

Štandardný 
materiál 

FPR (Fibre Reinforced 
Plastics) Spevnené 
plastické vlákno 

FPR (Fibre Reinforced 
Plastics) Spevnené 
plastické vlákno 

FPR (Fibre Reinforced 
Plastics) Spevnené plastické 
vlákno 

 
Obrázok  11 Schéma inštalovaného Adiox suchého absorbéru [33] 
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vidieť schéma inštalovaného Adioxu v mokrej práčke plynu, ktoré bolo nainštalované na 
spaľovni odpadu v Måbjergværkete v decembri 2004 [33]. 

 

V nasledujúcej Tabuľka 9 je porovnaná metóda mokrého ADIOXU a suchého 
ADIOXU, ktorá porovnáva vlastnosti použitia týchto metód. 

 Mokrý Adiox Suchý Adiox 
Montáž Jednoduchý na inštaláciu v existujúcej 

mokrej práčke plynu. 
Jednoduchá konštrukcia absorbéra. 

Obsluha Cirkulácia v mokrej práčke plynu drží 
materiál čistý. 

Občasné preplachovanie môže byť nutné. 

Výkon Multifunkčný: odstraňuje PCDD/F, HCl-
, SO2-, Hg, kondenzácia spalín. 

Vyššia účinnosť prenosu hmoty: menšie požiadavky 
materiálu pre tú samú účinnosť odstraňovania. 

 

Metóda čistenia spalín ADIOX dosahuje účinnosti až 97,5% pri znižovaní emisií 
PCDD/F. Takto vysokej účinnosti je dosiahnuté pri zapojení suchého Adiox absorbéra za 
mokrú multifunkčnú práčku plynu. Spaliny vchádzajúce do mokrej práčky plynu prúdia 
z ESP, ktorý je napojený priamo na kotol. Toto zapojenie môžeme nájsť v Göteborg vo 
Švédsku, v spaľovni Renova komunálneho odpadu [33].  

 
Obrázok 12 Schéma inštalovaného Adioxu v mokrej práčke plynu v spaľovni v Måbjergværkete [33] 

Tabuľka 9 Porovnanie použitia Adioxu pre mokrú práčku a suchý absorbér [33]
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Obrázok  13 Schéma spaľovne Renova vo Švédsku [33] 
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3.2. KERAMCKÉ FILTRE  

Každá krajina, ktorá je súčasťou európskeho spoločenstva sa stretáva so stále sa 
sprísňujúcou legislatívou v oblasti životného prostredia, ako sú emisné limity pri spaľovaní 
kontaminovaných palív. Je potrebné splniť požiadavky dané platnou legislatívou a vytvárať 
nové účinné filtračné materiály schopné plniť tieto požiadavky aj v najnáročnejších 
podmienkach. Za týmto účelom boli v 80. rokoch minulého storočia uvedené na trh prvé 
keramické filtre s nízkou denzitou. V ďalších rokoch bolo vyvinutých množstvo typov 
keramických filtrov, ktoré boli použité na množstvo úloh spojených so znižovaním 
znečisťujúcich látok v spalinách [34]. 

Keramické filtre sa uplatňujú v podmienkach, kde tkaninové filtre nemôžu  byť 
použité. Rozhodujúcim faktorom je maximálna pracovná teplota, ktorú tkaninové filtre 
dosahujú okolo 260 ˚C. Keramické filtre túto hodnotu niekoľkonásobné prekračujú a môžu 
pracovať v teplotách až 900 ˚C. V prevádzkach je táto teplota znížená na približne 450 ˚C 
kvôli oceľovej konštrukcii zariadenia, v ktorom sú keramické filtre umiestnené [34]. 

Veľkou výhodou keramických filtrov je spôsob ich čistenia od nahromadených 
pevných častíc z ich povrchu. Pri odstraňovaní pevných častí z povrchu sa používa spätný 
prúd vzduchu a odstraňované pevné častice prachu odpadávajú z povrchu vo forme malých 
políčok o hĺbke filtračného koláča. Pri tomto spôsobe čistenia nedochádza k zväčšovaniu 
povrchu keramických vakov ako je tomu pri pulznom čistení tkaninových filtrov. Pri čistení 
tkaninových filtrov dochádza k zväčšovaniu ich povrchu, a kým sa znova vrátia do 
pôvodného stavu môže dôjsť ku krátkodobému zvýšeniu emisií v spalinách na výstupe 
z komína [34]. 

Keramické filtre sa vyrábajú v dvoch základných variantoch daných výrobnou 
technológiou [34]: 

 husto zrnité keramické filtre 
 keramické filtre s nízkou denzitou 

3.2.1 HUSTO ZRNITÉ KERAMICKÉ FILTRE 

Husto zrnité keramické filtre sú určené do prevádzok pracujúcich vo veľmi náročných 
a agresívnych podmienkach.  Dôvodom výhradného používania v náročných a agresívnych 
podmienkach je ich vysoká cena . Filtre sa vyznačujú vysokou účinnosťou pri vysokých 
teplotách a tlakoch. Husto zrnité keramické filtre sa vyrábajú v dvoch vrstvách, z ktorých prvá 
je z karbidového šrotu. Druhá vrstva tvorí povrchovú filtračnú vrstva, ktorá  má vláknitú 
štruktúru zloženú z vlákien a kremíkových karbidových granúl [34]. 

 

3.2.2. KERAMICKÉ FILTRE S NÍZKOU HUSTOTOU 

Keramické filtre s nízkou hustotou sa používajú na čistenie spalín v menej náročných 
podmienkach ako husto zrnité keramické filtre. Tieto filtre máju vláknitú štruktúru a skladajú 
sa z hliníkovo kremičitej kompozície. Štruktúru keramického prvku niekoľkonásobné 
zväčšenú môžeme vidieť na obrázku 11, kde je vidieť detail minerálnych vlákien [35]. 
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Filtre sú vyrábané vstrekovaním do foriem, kde získavajú výsledné rozmery a sú 
vyrábane spolu s upevňovacou prírubou v rôznych veľkostiach. Upevňovanie keramických 
filtrov je znázornené na Obrázok  14, kde je vidieť detail upevnenia.  

Keramické filtre s nízkou hustotou sú variantnou nahradzujúcou tkaninové filtre 
a majú oproti tkaninovým filtrom niekoľko výhod. Keramické filtre sú na rozdiel od 
tkaninových odolné voči prepáleniu spôsobenému uletujúcimi iskrami v čistených spalinách. 
Keramické filtre majú inertný charakter, sú tuhé a vysoko odolné aj voči kyselinám 
a alkalickým kovom, ktoré sú schopné poškodiť tkaninové filtre. Pri čistení keramických 
filtrov je filtračný koláč odstraňovaný neúplne a vysoké filtračné rýchlosti sú dosiahnuté bez 
rizika dlhodobého výpadku. Mechanizmus koláčovej filtrácie, ktorým využívajú keramické 
filtre, môže za ich vysokú účinnosť pri čistení spalín (viz. Obrázok  16) [34]. 

 
Obrázok  14 Mikroskopický rez keramickým elementom [35] 

 
Obrázok  15 Upevnenie keramického elementu [34] 
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Pri čistený keramických filtrov nie je prach odstránený úplne, ale v podobe malých 
záplat čo zaručuje filtrom vysokú filtračnú účinnosť. Zachytený prach na povrchu pomáha pri 
čistení spalín tým, že sa na ňom zachytávajú pevné častice z čistených spalín. Účinnosti 
filtrov dosahuje maximálnej hodnoty až po určitej dobe prevádzky, kedy sa jeho účinnosť 
zvýši až na 99,9%. Porovnanie keramických filtrov Cerafil S-1000 s polyesterovou pichľavou 
plsťou je znázornené v Tabuľka 10 [34]. 

 

 

Filtračná účinnosť filtrov použitím metódy BS 3928 

Typ filtračného média Stav média Čelná rýchlosť Filtračná účinnosť 

Polyesterová pichľavá plsť Nový 4 30,0 
Cerafil S-1000 Nový 4 97,6 
Cerafil S-1000 Predbežne upravený 4 99,3 
Cerafil S-1000 Použitý 4 99,9 

 

Keramické filtre sa inštalujú podobne ako rukávové tkaninové filtre do veľkých 
filtračných komôr, kde je ich nainštalovaných hneď niekoľko. Na Obrázok  17 môžeme vidieť 
vnútro filtračnej komory s nainštalovanými keramickými filtrami s nízkou hustou Cerafil 
[37]. 

 
Obrázok  16 Schematické znázornenie mechanizmu čistenia keramického filtra 

 

Tabuľka 10 Filtračná účinnosť filtrov použitím metódy BS 3928 [36] 
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Keramické filtre s nízkou hustotou je možné používať v prevádzkach porovnaných 
v Tabuľka 11. Typy procesov sú označené číslami prislúchajúcim k jednotlivým 
charakteristikám v prevádzkach [36]. 

1. Vysoké a premenlivé teploty 
2. Premenlivé prietoky 
3. Premenlivý obsah prachu 
4. Podmienka vysokej účinnosti 
5. Veľmi jemný prach 
6. Problém s rosným bodom kvapalín a kyselín 
7. Dvojitá prachová kontrola a potrebné odstránenie kyselín 
8. Prerušovaná prevádzka 
 

Aplikácia keramických filtrov v prevádzkach 
Typ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Ekologicky čisté palivo a spracovanie uhlia         
Spaľovanie lekárskeho odpadu         
Spaľovanie chemického odpadu         
Spaľovanie odpadu z rozpúšťadiel         
Spaľovanie starých pneumatík         
Tavenie neželezných kovov         
Rafinácia niklu         
Sušenie železných pilín         
Výroba oxidovaného kovu         
Čistenie ocele na fluidnom loži         
Úprava pôdy         
Ohrievače         
Sušenie piesku         

 

 Použitím keramických filtrov zaručíme nielen splnenie v súčasnosti platných limitov, 
ale získame aj množstvo výhod plynúcich z tejto technológie. Pri používaní  tejto technológie 
je predpoklad jej dlhej životnosti a pravdepodobné plnenie emisných limitov v nasledujúcich 
rokoch [36]. 

 
Obrázok  17Keramické filtre Cerafil [37] 

Tabuľka 11  Aplikácie keramických filtrov v prevádzkach [36]
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3.3    KATALYTICKÁ FILTRÁCIA REMEDIA D/F  

Rukávové filtre vyrába spoločnosť GORE. Táto technológia sa nazýva 
REMEDIA D/F. Metóda je založená na dvoch technológiách a to na katalytickej a plošnej 
filtrácii. Systém pozostáva z ePTFE membrány a katalytického plsteného substrátu. 
Katalytická plsť ničí plynné PCDD/F za nízkych teplôt 160 až 260ºC, za pôsobenia 
katalytickej reakcie. Nastáva rozklad dioxínov na stopové množstvá H2O, CO2 a HCl.  
GORE-TEX membrána, zachytáva jemné čiastočky, chráni katalyzátor pred poškodením. 
Plynné PCDD/F prejde membránou do katalytickej plsti, kde sú zničené. Použitie tejto 
technológie sa vyznačuje vysokou účinnosťou, životnosťou a spoľahlivo dosahuje emisný 
limit PCDD/F 0,1ng TEQ/m N

3. Na Obrázok  20 je znázornené schéma rezu naprieč filtračnou 
tkaninou [39]. 

 

Použitie technológie REMEDIA ma vysokú účinnosť, až 99,95%. Spaliny na výstupe 
z filtra s REMEDIOU obsahujú menej ako 0,06 ng TEQ/mN

3
,
 táto hodnota je ovplyvnená 

zložením spalín na vstupe do filtra. Výhodou tejto technológie oproti metóde adsorpčnej je aj 
to, že množstvo popolčeka z filtrov je malé. Na Obrázok  21 je porovnanie adsorpčnej metódy 
s metódou REMEDIA. Z obrázkov vyplýva, že pri použití metódy REMEDIA získame menej 
toxického odpadu ako pri adsorpčnej metóde. Je to vďaka tomu, že pri adsorpčnej metóde je 
nutné pridávať do spalín aktívne uhlie [39]. 

 

Obrázok  20 Rez katalytickým filtrom [39] 

  

Obrázok  21 Porovnanie adsorpčnej metódy a REMEDIA [39]
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V Graf  4 je porovnanie množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia zo spaľovní pred 
zavedením technológie REMEDIA a po jej zavedení. Z rozdielu množstva emisií vyplýva 
vysoká účinnosť tejto technológie [39]. 

 

Jeden z príkladov vysokej účinnosti filtrov REMEDIA je ich aplikácia na spaľovni 
odpadov IVRO v Roselare, v Belgicku. Štúdia na tejto spaľovni bola spracovaná na spaľovni 
z roku 1976 skladajúcej sa z dvoch spaľovacích liniek (viz. Obrázok  22). Každá z týchto 
liniek spálila 3,2 až 4 tony odpadu za hodinu. Metóda REMEDIA na tejto starej spaľovni 
preukázala vysokú účinnosť zníženia množstva PCDD/F v spalinách.  

V Graf  5 sú výsledky meraní po inštalácii katalytických filtroch na spracovateľskej 
linke Line 2, ktoré boli vykonávané počas 42 mesiacov. Z výsledkov je zrejmá vysoká 
účinnosť katalytických filtrov a jej pretrvávajúca životnosť, kedy nedošlo k zvýšeniu emisií 
PCDD/F ani po 42 mesiacoch. Na spaľovni IVRO bola preukázaná účinnosť katalytickej 
filtrácie REMEDIA viac ako 99,5% a nebol prekročený emisný limit [41]. 

Graf  4 Emisie v spaľovniach vo svete [39]

 
Obrázok  22 Spaľovacie linky v spaľovni IVRO[41] 
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3.4   DENOX/DEDIOX 

DeNOx/DeDiox je technológia na zníženie množstva látok PCDD/F a súčasne na 
odstránenie emisií oxidu dusíka. Katalyzátory pôvodné slúžili len na redukciu NOX. Postupne 
boli tieto technológie použité pre katalytickú oxidačnú redukciu PCDD/F v zariadeniach na  

 

spracovanie odpadu. Aktivita katalyzátoru počas doby užívania postupne klesá. Na pokles 
aktivity katalyzátoru má vplyv zloženie spalín a prevádzková teplota. Potom ako dôjde 
k spotrebovaniu redukčnej látky na povrchu katalyzátora, dôjde k oxidácii, pri ktorej začne 
prebiehať katalytický deštrukčný proces. Pri tomto procese dôjde k neutralizácii PCDD/F na 
C, H, Cl, F, O. Pred čistením je spaliny potrebné ohriať. Po dosiahnutí pracovnej teploty 250 
až 300°C môže prebiehať reakcia aj DeNox, aj DeDiox (viz. Obrázok  23). Táto metóda môže 
byť inštalovaná priamo za elektrostatickým filtrom. Účinnosť  odbúravania PCDD/F je okolo 
98 % [40]. 

 
Graf  5 Namerané hodnoty PCDD/F na spaľovni IVRO počas 42 mesiacov [41] 

 

Obrázok  23 Schéma zapojenia reaktora DeDiox [40]
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4 JEDNOTKA TERMICKÉHO SPRACOVANIA BIOMASY 

Spaľovňa biomasy spoločnosti zaoberajúcej sa strojárskou výrobou sídli v obci 
Kojetín. Spaľovňa slúži ako experimentálne zariadenie  na výskumy spojené so spaľovaním 
biomasy. Je to jedinečné zariadenie, na ktorom  prebiehajú testy rôznych druhov biomasy. Na 
zariadení sa skúma výhrevnosť, prevádzkové charakteristiky zariadenia a množstvo 
vyprodukovaných emisií v spalinách. Skúma sa tu výhrevnosť a zloženie drevnej štiepky, 
amarantu a obilnej slamy.  Pre túto spaľovňu bolo potrebné navrhnúť spôsob modernizácie 
technológie čistenia spalín, aby bolo možné začať so spaľovaním kontaminovanej drevnej 
biomasy z blízkeho závodu výrobcu kuchynských liniek. Hľadali sa spôsoby akými zaistiť, že 
pri spaľovaní kontaminovanej biomasy nedôjde k zvýšeniu emisií vypúšťaných do ovzdušia.  

Spaľovanie biomasy podlieha zákonom ČR, ako: 

 Zákon č. 86/2002 – Zákon o ochrane ovzdušia 
 Vyhláška č. 13/2009 Sb.- O stanovení požiadavkou na kvalitu palív pre 

stacionárne zdroje z hľadiska ochrany životného prostredia 
 146/2007 Sb. – Nariadenie vlády, o emisných limitoch a ďalších podmienkach 

prevádzkovania spaľovacích stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia 
 356/2002 Sb. – Vyhláška, ktorou sa stanoví zoznam znečisťujúcich látok, 

obecné emisné limity, spôsob predávania správ a informácií, zisťovanie 
množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, tmavosti dymu, prípustnej miery 
obťažovania zápachom a intenzitou pachu, podmienky autorizácie osôb, 
požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečistenia ovzdušia 
a podmienky ich uplatňovania.  

 

Celá technológia spaľovania biomasy je umiestnená v novopostavenej budove na 
Obrázok  24, ktorá susedí s výrobnou halou.  

 

 

Obrázok  24 Vytvorený 3D model spaľovne biomasy 
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4.1 DIOXÍNOVÝ FILTER PRE JEDNOTKU TERMICKÉHO SPRACOVANIA 
KONTAMINOVANEJ BIOMASY 

V snahe zníženia prevádzkových nákladov spoločnosti zaoberajúcou sa strojárskou 
výrobou, bolo upustené od plynového vykurovania a prešlo sa na vykurovanie biomasou.  
Energia zo spaľovania je využívaná na ohrev vody pre vykurovanie výrobnej haly 
a administratívnej budovy. V súčasnosti je kotolňa v prevádzke len vo vykurovacom období, 
ale hľadajú sa možnosti jej celoročného využitia. Ako palivo sa používa nekontaminovaná 
drevná štiepka, ale v snahe využiť blízky zdroj paliva v podobe drevného odpadu zo závodu 
na výrobu kuchynských liniek, bolo potrebné modernizovať technológiu. Drevný odpad 
z výroby obsahuje impregnačné látky a lepidlá, ktoré by spôsobovali zvýšenie emisií 
škodlivých látok. Preto sa pristúpilo k modernizácii technológie čistenia spalín a hľadalo sa 
riešenie tohto problému. Bolo potrebné navrhnúť technologickú jednotku čistenia spalín, 
ktorá by zaručila dostatočnú redukciu emisií a pritom by bola cenovo najprijateľnejšia. Ako 
najvýhodnejšia technológia čistenia spalín s ohľadom na účinnosť a cenu bola zvolená metóda 
katalytickej filtrácie REMEDIA D/F. Za týmto účelom bol zakúpený filter s rukávovými 
katalytickými filtrami, ktorý je na Obrázok  25. Bolo potrebné vykonať stavebné úpravy 
budovy a zapojiť filter do stávajúcej technológie. Do budúcna sa počíta aj s výrobou 
elektrickej energie, aby spaľovňa bola využívaná po celý rok, čím by sa urýchlila návratnosť 
investície.   

 
Obrázok  25 Vytvorený 3D model dioxínového filtra 
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Do stávajúcej technológie čistenia spalín bolo  potrebné začleniť zariadenie na čistenie 
spalín, ktoré zaručí zníženie emisií vypúšťaných do ovzdušia. Jedným z možných variantov 
bolo zakúpenie použitého filtra zo spaľovne odpadu VOP 025 Nový Jičín. Rozmery filtra 
a jeho popis sú v Tabuľka 13. 

Dioxínový filter  
Typ filtra EFP-1-2,5-80-D6 
Filtračná plocha 94,4     [m2] 
Počet filtračných hadíc 80        [ks] 
Hmotnosť filtra 3 850   [kg] 
Filtračné hadice BAG 9203 9203B150-2490 
Typ venturiho trubice D6 
Rozmery filtra 2997 x 4211 x 8025 [mm]  

 

Filter zakúpený pre experimentálnu spaľovňu je na Obrázok  26 spolu s hlavnými 
rozmermi a s rozmermi uloženia vstupu spalín a výstupu spalín z filtra. 

 

Na filtri boli vykonané kontrolné merania pri spaľovaní odpadov, ktoré potvrdili jeho 
funkčnosť a účinnosť. Merania vykonané na spaľovni odpadu VOP 025, Nový Jičín, sú 
popísané v Protokole č.: 1391/01 [43]. Merania boli vykonané izokinetickou súpravou TESO 
GTE a filtračnou kondenzačnou sústavou (viz. kapitola 1.6), a to podľa noriem 
ČSN EN 1948 – 1 a ČSN 9096. Vzduchotechnické parametre na spaľovni odpadu pri meraní 
sú v Tabuľka 14. 

Tabuľka 13 Parametre dioxínového filtra [43]

Obrázok  26 Základné rozmery filtra a umiestnenie vstupu a výstupu spalín 
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Atmosférický tlak  pa 97 200 [Pa] 
Miesto merania  Vstup do 

filtru 
Výstup 
z filtru 

Výstup z 
práčky 

 

Rozmer potrubia D, AxB 0,35 0,80 x 0,27 0,30 [m] 
Prierez potrubia S 0,0962 0,2160 0,0707 [m2] 
Priemerná teplota plynu t 189 156 49 [˚C] 
Tlakový rozdiel Δp -725 -930 -2400 [Pa] 
Štatistický tlak plynu v potrubí p 96475 96270 94800 [Pa] 
Merná hmot. reálneho plynu ρ 0,717 0,771 0,997 [kg.m-3] 
Merná hmot. plynu za norm. pod. ρn 1,275 1,275 1,254 [kg.m-3] 
Efektívna vlhkosť fn 0.058 0.058 0.095 [kg.m-3] 
Teplota rosného bodu tr 38 38 47 [°C] 
Stredná rýchlosť plynu v 8.99 3.89 10.38 [m.s-1] 
Stredný objemový prietok plynu V 0.87 0.84 0.73 [m3.s-1] 

3110 3020 2640 [m3.h-1] 
Stred.objemový prietok plynu za 
norm. stavových pod. 

Vn 0.49 0.51 0.58 [m3.s-1] 
1750 1830 2100 [m3.h-1] 

Stred. objemový prietok suchých 
spalín za norm. stav. pod. 

Vsn 0.45 0.47 0.52 [m3.s-1] 
1630 1700 1870 [m3.h-1] 

 

Hodnoty koncentrácií PCDD/F prepočítané na suchý plyn, pri 0 ˚C, tlaku 101 325 Pa 
a obsahu kyslíka 11%, sú v Tabuľka 15. Meranie sa uskutočnilo pred vstupom filtra, za 
vstupom filtra a za výstupom z práčky plynu. Usporiadanie kontrolného merania je 
znázornené pomocou zjednodušenej schémy na Obrázok  27 [43]. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj 
Dátum merania 
Miesto merania 

VOP 025, Šesnov u Nového Jičína 
24.10.2006 
Spaľovňa odpadu 

Veličina Jednotka Vstup do filtra Výstup z filtra Výstup z pračky 
Objem prietoku suchých spalín za n.p. VSN [m3/h] 1630 1700 1870 
Stredná koncentrácia kyslíka 
v suchých spalinách 

CO2 [%] 14,0 14,0 14,4 

Koncentrácie PCDD/F (TEQ) CSN [ng.m3] 1,171 0,019 0,087 
Hmotnostný tok PCDD/F (TEQ) M [μg./h] 1,908 0,033 0,163 
Merná výrobná emisia PCDD/F (TEQ) E [μg.t-1] 13,08 0,22 1,12 

 

Tabuľka 14 Priemerné hodnoty vzduchotechnických parametrov merania na VOP 025, Nový Jičín  [43]

Tabuľka 15 Stredné koncentrácie, hmotnostné toky a merné výrobné emisie znečisťujúcich látok [43]

Vzorkovanie VzorkovanieVzorkovanie 

Výstup spalín z 
filtru 

Výstup spalín 
z práčky plynu 

Vstup spalín do 
filtru 

Filter Práčka plynu 

Obrázok  27 Schematické znázornenie vzorkovania zo spalín
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zníženie koncentrácie dioxínov v nich až o 99%. Výsledkom štúdie boli stanovené rovnováhy 
konštantnosti a difúzie pre PeCDFs (Pentafurány) [29]. 

4.2.2 NUMERICKÝ MODEL PAMÄŤOVÉHO EFEKTU 
Pre pamäťový efekt v mokrej práčke plynu SAKAB bol stanovený výpočtový model, 

ktorý bol zostavený z meraní vykonaných pomocou vybavenia AMESA [31]. 

AMESA je izokinetická meracia sada určená na meranie obsahu dioxínov, na princípe 
zachytávania týchto látok do výmennej živicovej kazety. Systém AMESA pozostáva 
z titánovej sondy na odber vzorkou, držiaku sondy, tepelného výmenníka a riadiacej skrinky. 
Sonda systému ADESA je umiestnená v komíne a odoberá vzorky, ktoré obsahujú prach 
a spaliny v podobe tekutiny zaplnia kazetu so špeciálnym materiálom [32]. 

 Vzorky boli odoberané v dvojtýždňových intervaloch a pomocou výpočtu 
nestabilných  difúznych rovníc bola odhadnutá konštantná a difúzna rovnováha. Na 
zostavenie numerického modelu práčky plynu boli použité parciálne diferenciálne rovnice. 
Numericky model bol zostavovaný v dvoch stupňoch, ktoré prechádzali z jedného do 
druhého. Rovnice sú znázornené v schéme metódy výpočtu. Pomocou týchto rovníc boli 
spočítane koeficienty viz. Tabuľka 16, z ktorých bol pomocou rovníc vypočítaný Graf  8. 
V tomto grafe sú zakreslené výsledky testovacích tyči, ktoré boli porovnané s vypočítaným 
modelom [31]. 

 

Látka Model testovacej tyče Model práčky plynu 
Difuzivita  
(m2/s) 

Rozdeľujúci koef. 
(ng/m3)/(ng/g) 

Difuzivita 
(m2/s) 

Rozdeľujúci koef. 
(ng/m3)/(ng/g) 

TCDF 5 x 10-14 0,5 5 x 10-14 0,5 
PnCDF 3 x 10-14 0,04 3 x 10-14 0,4 
HxCDF 1 x 10-15 0,003 1 x 10-15 0,1 
TCDD 6 x 10-14 0,05 5 x 10-13 1 
PnCDD 1 x 10-15 0,004 1 x 10-15 0,02 
HxCDD 2 x 10-16 0,0007 4 x 10-16 0,04 

 

  

Tabuľka 16 Difúzne a rozdeľujúce koef. rôznych PCDD/F vypočítané z testovacích tyčí [31] 

 

Graf  8 Koncentrácie PnCDF v testovacích tyčiach a  vypočítaný model testovacích tyčí [31] 
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4.3 MODEL FILTRA 

Model dioxínového filtra pre experimentálnu jednotku v Kojetíne bol spracovaný 
v programe Solidworks 2007. Obrázky použité v diplomovej práci boli vytvorené v programe 
Maxwell Render 1.7.  

Pre vytvorenie modelu bolo potrebné filter zamerať a postupne tieto namerané 
hodnoty spracovávať v podobe 3D modelu. Počas meraní bola vykonaná aj vizuálna kontrola 
hadíc (viz. Obrázok  28) , ktoré nejavili známky žiadneho poškodenia po predchádzajúcom 
používaní. Na obrázku  vidieť, že vo filtri je použitých 80 tkaninových filtrov nasunutých na 
nosnom koši. Uprostred fotografie vľavo je vidieť nosný kôš filtra, ktorý bol zaslaný na 
rozbor. 

 

 

 

V súčasnosti je filter zakonzervovaný a umiestnený (viz. Obrázok  30) v blízkosti 
experimentálnej jednotky termického spracovania biomasy. Filter by mal byť v blízkom čase 
zapojený a uvedený do prevádzky. V súčasnej dobe sa čaká na dokončenie stavebných prác 
(viz. Obrázok  29), ktoré sú súčasťou plánovaného rozšírenia prevádzky spoločnosti. 

 

  

Obrázok  28 Tkaninové filtre REMEDIA

Obrázok  29 Stavebné práce v miestach umiestnenia filtraObrázok  30 Zakonzervovaný filter
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Popis 3D modelu filtra: 

Teleso filtra je uložené na podstavci, ktorý udržiava stabilitu celého filtra. V spodnej 
časti je umiestnený zberný kôš na zber jemného popolčeka, ktorý sa zachytí na tkaninových 
filtroch. Spaliny prechádzajúce tkaninovými filtrami sú čistené od usadeného prachu 
pomocou regeneračnej sústavy pracujúcej so stlačeným vzduchom. Aby sa zabránilo 
tepelným stratám a nedošlo k popáleniu a poraneniu obsluhy, je filter obalený tepelnou 
izoláciu z minerálnej vlny. Hliníkový obal slúži ako ochranná vrstva pred vonkajšími 
vplyvmi.  V spodnej časti je umiestnený revízny vstup, ktorý slúži ku kontrole tkaninových 
filtrov. V prípade poškodenia tkaninového filtra a nutnej výmene sú na streche filtra štyri 
poklopy, cez ktoré je možné filtre vymeniť. 

 

  

 
Obrázok  31 Dioxínový filter z VOS 
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4.4 ZAPOJENIE FILTRA DO TECHNOLOGICKEJ LINKY 

Na schematickom Obrázok  32 môžeme vidieť prepojenie jednotlivých aparátov a toky 
médií v experimentálnej jednotke o výkone 1 MW. Spaľovací proces prebieha v kotly (K1), 
do ktorého je privádzaná drevná štiepka. Spôsob dopravy drevnej štiepky je zabezpečovaný 
pomocou hydraulických roštov. Štiepka je vysypaná na pohyblivý rošt a pomocou 
hydraulických hrablí je dopravovaná do žľabu. Po naplnení žľabu začne pracovať ďalší piest, 
ktorý celý obsah žľabu postupne vtláča do dopravného kanála, ktorým sa zásobuje kotol. Ku 
spaľovanej štiepke sa do kotla privádza predhriaty primárny a sekundárny vzduch, ktorý je 
predhrievaný vo výmenníku (HE2). Výmenník (HE2) využíva k ohrevu spaliny, ktoré 
pokračujú do komína (S1). Spaliny z kotla (K1) prechádzajú výmenníkom (HE1), kde je 
ohrievaná voda určená na vykurovanie výrobnej haly a administratívnej budovy. Ochladené 
spaliny z výmenníka prichádzajú do cyklónu (C1), kde sú zbavené sadzí. Spaliny zbavené 
hrubých nečistôt postupujú do filtra (F1), kde sa pomocou katalytickej filtrácie odstraňujú 
látky PCDD/F. V prípade poruchy alebo zvýšenia teploty, ktorá by mohla poškodiť látkové 
filtre, sú spaliny odvádzane bypassovým potrubím okolo filtra. V prípade zanesenia filtrov 
dôjde k zvýšeniu tlakovej straty a filtre je potrebné zbaviť usadeného popolčeka pomocou 
tlakového vzduchu. Aby bol zabezpečený plynulý tok spalín celou sústavou, je za filtrom (F1) 
inštalovaný palinový ventilátor (V01). Spaliny prúdia k rozdeľovaču, kde je časť spalín 
vrátená potrubím do spaľovacej komory spolu s primárnym vzduchom. Druhou vetvou 
rozdeľovača sú spaliny odvedené do výmenníka (HE2) a následne vyvedené komínom.  

  

 
Obrázok  32 Schéma jednotky termického spracovania biomasy s výkonom 1MW 
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Obrázok  35 Pozičné umiestnenie filtra v areály jednotky termického spracovania biomasy 
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4.5 NÁVRH POTRUBIA 

Bolo potrebné vyriešiť otázku kam filter umiestniť, tak aby došlo k čo najmenším 
stavebným úpravám a nedošlo k nadmernému predĺženiu potrubných ciest. S predĺžením 
potrubí by došlo k zvýšeniu tlakovej straty, čo by malo negatívny vplyv na zvýšenú spotrebu 
energie ventilátora.    

Na Obrázok  37 je znázornená pôvodná technológia čistenia spalín spaľovne, ktorá 
bola doteraz využívaná. Na Obrázok  38 je znázornené nové zapojenie s použitím 
dioxínového filtra, ktorý bude zapojený do technológie čistenia spalín. Tento filter bude 
z rozmerových dôvodov umiestnený pred kotolňu a kôli jeho výške bude do strechy urobená 
strešná nadstavba. Nadstavba strechy bude slúžiť aj ako servisný prístup v prípade potreby 
výmeny filtračných hadíc, počas pravidelných servisných prehliadok.   

 

 
Obrázok  37 Schéma pôvodného stavu spalinového potrubia 

 
Obrázok  38 Schéma navrhovaného stavu spalinového potrubia s dioxínovým filtrom 
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4.5.1 PRIPOJOVACIE POTRUBIA 

Na pripojenie filtra boli navrhnuté nové potrubia (viz. Obrázok  39), ktorými budú 
nahradené pôvodné. Potrubie 1 o rozmere DN400 prepojí filter (F1) s cyklónom (C1), 
v ktorom sú spaliny vyčistené od jemného popolčeka. Na potrubie 1 sa bude napájať aj 
potrubie slúžiace  pre prípad, keď teplota spalín prekročí maximálnu prípustnú teplotu 
tkaninových filtrov. Toto potrubie odvedie spaliny okolo filtra do potrubia 2 a následne do 
komína. Maximálna prípustná teplota látkového filtra je 260 ˚C. Potrubie 2 sa pripojí na 
pôvodné spalinové potrubie, ktoré vedie k spalinovému ventilátoru. 

4.5.2 VÝPOČET ZVÝŠENIA TLAKOVEJ STRATY 

Pre ekonomickú analýzu bolo potrebné spočítať o koľko sa zvýši spotreba palinového 
ventilátora a náklady na jeho prevádzku. Zapojením dioxínového filtra sa zvýšila tlaková 
strata a tiež aj predĺžením spalinového potrubia. To sa odrazilo na zvýšenej spotrebe 
spalinového ventilátora (V01), ktorý slúži na udržanie toku spalín celým systémom.  

Pri výpočte bolo zohľadnené aj pôvodné zapojenie, ktorého tlaková stratu bola 
odrátaná od nového riešenia. Hodnoty s ktorých je zostavený výpočet sú pre teplotu spalín 
230 ˚C a prietok spalín 1,5 m3.s-1 (viz. Tabuľka 17). Tento prietok je dosahovaný pri 
spaľovaní drevnej štiepky, ktorá sa najčastejšie používa pri termickom spracovaní v tomto 
zariadení. Tlaková strata filtra REMEDIA je z [43] a všetky použité koeficienty z [44] a [45]. 

Médium Jednotka Hodnota 

Teplota spalín t[C] 230 

Prietok Q[m3 /s] 1,5 

Rýchlosť prúdenie pre d=0,4m w[m /s] 11,942 

Hustota spalín pri 230 ˚C ρ [kg/m3] 0,7087 

Kinematická viskozita ѵ[m2.s-1] 36,703 

Priemer potrubia d[m] 0,4 

Re (turbulentné) 13015,47575 
Prúdenie turbulentné λ 0,029622483 

 

Obrázok  39 Navrhnuté pripojovacie potrubia 

Tabuľka 17 Charakteristika spalín a potrubia
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Celková tlaková strata bola spočítaná ako súčin dĺžkových tlakových strát, strát 
spôsobených miestnymi odpormi a tlakovou stratou filtra. Vypočítané hodnoty pre jednotlivé 
úseky sú spísané v prílohe 1 [44]. 

∆ ∆ ∆                                                4 1   

Δp - celková tlaková strata [Pa] 
ΔpFT - tlaková strata tvarových kusov [Pa] 
ΔpLT – tlaková strata dĺžková [Pa] 

 

Výpočet  tlakových strát 

Pri výpočte bolo potrebné zohľadniť či sa jedná o prúdenie laminárne alebo 
turbulentné. Výpočet bol vykonaný pomocou Reynoldsovho kritéria, ktoré stanovilo o aký typ 
prúdenia sa jedná. Pre laminárne prúdenie je Re < 2300, pre turbulentné prúdenie Re > 4000 
a medzi 2300 < Re < 4000 je prechodová oblasť [44] [45]:   

4. .  
. .

                                                             4 2  

.
 

Laminárne prúdenie 

64
 
                                                                 4 3  

Turbulentné prúdenie 

 
0,3164

 

V  - prietok spalín [m3/s] 
d - priemer [m] 
l – dĺžka potrubia[m] 
ρ – hustota [kg/m3], [41]  
η – dynamická viskozita [Pa.s], [46] 
ν – kinematická viskozita [m2.s-1] 
w- prierezová rýchlosť [m.s-1] 

Pri výpočte bola splnená podmienka Re>2300, tlaková strata bola vypočítaná pre turbulentné 
prúdenie spalín pri rýchlosti prúdenia 1,5 m/s. 

 

Straty spôsobené trením spalín o stenu potrubia 

Δ   .  .  .
2

 ;                                                    4 4  

 

ΔpLT – tlaková strata [Pa] 
λ – odporový súčiniteľ 
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Straty spôsobené miestnymi vplyvmi  

Δ     .  .
2

;                                               4 5   

ξ – súčiniteľ miestnych strát 

V Tabuľka 19 sú zosumarizované výsledky výpočtu tlakových strát potrubí, ktoré sú 
podrobne vypísané v prílohe 1. Miestne súčinitele tlakových strát zo [44] a [48]. 

 

 ΔpLT [Pa] ΔpFT [Pa] Δp [Pa] 

Potrubie 1 11,3 148,1 159,4 

Potrubie 2 7,9 192 199,9 

Potrubie odstránené 2,7 5,8 8,5 

Tlaková strata filtra   205 

Celková tlaková strata  555,8 

 

Zvýšenie spotreby ventilátora 

Zo zvýšenej tlakovej straty bola vypočítaná zvýšená spotreba elektrickej energie 
potrubného ventilátora, ktorá ovplyvňuje prevádzkové náklady [47]: 

 . Δ  ;                                                             4 4  

p – zvýšenie výkonu ventilátora [W] 
Q – množstvo dopravovaných spalín [m3/s] 
Δp – tlaková strata [Pa] 

Spaľovňa je počas roka v prevádzke po dobu 5 mesiacov, vo výpočte počítame 
s počtom 3600 hodín za rok. Účinnosť ventilátora odhadujeme na 80% a cena elektrickej 
energie je 2,5 Kč/kWh. 

 

Výpočet zvýšenia príkonu ventilátora: 

  ;                                                                          4 5  

Pp – príkon ventilátora [W] 
ηC – účinnosť ventilátora [ - ] 
 

Výpočet zvýšených ročných prevádzkových nákladov na prevádzku spalinového 
ventilátora je v Tabuľka 21: 

 Δp [Pa] Pp [W] Zvýšená spotreba elektrickej energie o [Kč/rok] 
Ventilátor (V01) 556 1042,1 9 380 

 

Tabuľka 18 Vypočítaný hodnoty dĺžkových a miestnych strát

Tabuľka 19 Zvýšená spotreba potrubného ventilátora
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4.5.3 ZHODNOTENIE 

Pri prietoku vyskytujúcom sa pri spaľovaní drevnej štiepky dôjde k zvýšeniu tlakovej 
straty o 556 Pa. Z referencií je známe, že súčasný spalinový ventilátor pracuje na plný výkon, 
aby udržal podtlak v spaľovacej komore. Dá sa predpokladať, že zvýšenie tlakovej straty by 
negatívne narušilo chod jednotky termického spracovania. Bude potrebné stávajúci spalinový 
ventilátor vymeniť za ventilátor, ktorý zvládne navýšenie tlakovej straty o viac ako 556 Pa. 
Bude potrebné zohľadniť aj zanášanie tkaninových filtrov, čo bude mať za následok ďalšie 
zvyšovanie tlakovej straty. So zvyšujúcim sa prietokom spalín sa tlaková strata zvyšuje.  
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4.6  IZOLÁCIA FILTRA 

Pre dioxínový filter bolo potrebné navrhnúť izoláciu, aby teplota povrchu neprekročila 
predpísaných 60 ˚C. Izoláciu bolo nutné navrhnúť tak, aby sa zabránilo stratám a zostatkové 
teplo spalín mohlo byť využité v tepelnom výmenníku (HE2). Ďalším prínosom použitia 
izolácie bolo zníženie hlučnosti, ktoré malo pozitívny vplyv na okolie a prevádzku spaľovne.  

Návrh izolácie 

Pri návrhu izolácie sme vychádzali z teplôt okolia 30˚C a maximálnej prípustnej 
teploty povrchu 60˚C. Pri výpočte sme použili rovnice vedenia tepla, konvekcie tepla 
a sálania, pomocou ktorých sme vypočítali hrúbku izolácie. Hodnoty použité v MAPLE sú v 
Tabuľka 20.  

Parameter Značenie v MAPLE Hodnota Jednotka 

Rozmer  steny filtra a x b 2,198 x 3,25 [m] 

Teplota okolia tok 30 [˚C] 
Teplota spalín  tsp 230 [˚C] 
Hrúbka hliníkového plechu dpl 0,008 [m] 
Hrúbka steny filtra dfil 0,04 [m] 
Tepelná vodivosť hliníku  lambdapl 237 [W.m-1.K-1] 
Tepelná vodivosť izolácie lambdaiz 0,053 [W.m-1.K-1] 
Tepelná vodivosť ocele lambdafil 80,2 [W.m-1.K-1] 
Súčiniteľ konvekcie ck 1,78  
Emisivita hliníka emhl 0,055  

 

Vedenie tepla 

Je to prestup tepla stenou, ktorý je popísaný Fourierovým zákonom. Je to tepelný tok 
plochou S a je priamo úmerný veľkosti tepelného gradientu. [49] 

q – tepelný tok [W/ m2] 
λ – merná tepelná vodivosť [W/mK]. [41] 
A – plocha prestupu tepla [m2] 

Konvekcia 

Je to prestup tepla z povrchu telesa do teplejšieho alebo chladnejšieho prostredia. 
Poznáme nútenú alebo prirodzenú konvekciu. Pri nútenej je pohyb tekutiny vyvolaný 
vonkajším rozdielom tlakov a pri prirodzenej konvekcii dochádza k zmene vztlaku pri zmene 
hustoty kvapaliny v dôsledku jej ohrevu. [49] 

. ;  /                                                  4 7  

α – súčiniteľ prestupu tepla [W/m2K] 
T – teplota média [K] 
Tn – teplota chladiaceho média [K] 

Sálanie a prirodzená konvekcia 

Na povrchu dochádza k prirodzenej konvekcii a sálaniu tepla do okolia.  

Tabuľka 20 Tabuľka hodnôt použitých pre výpočet

; /                          4 6
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.  ;  
 .

                                                 4 8  

. . . ;  
 .

                                               4 9  

. . . . ;  /                                   4 10  

αk – súčiniteľ prestupu tepla sálaním [W/m2K] 
αS – súčiniteľ prestupu tepla konvekciou [W/m2K] 
CK – súčiniteľ konvekcie telesa podľa tvaru  
σ – Stefan – Bolzmanova konštanta 5,78e-8 [W/m2K4 ] 
ε – emisivita povrchu[z [48] strany (5-28)] 
A – plocha prestupu tepla [m2] 

 

4.6.1 POUŽITÁ IZOLÁCIA 

Ako typ izolácie bola navrhnutá izolácia Rockwool Techrock 60, ktorá splňovala 
všetky požadované vlastnosti. Minimálna vypočítaná hrúbka izolácie bola 66mm, z katalógu 
bola zvolená najbližšia hrubšia a to 80 mm.  Pre tento rozmer bolo vypočítané, že teplota 
povrchu filtra neprekročí teplotu 56˚C. 

Materiál Techrock 60 (viz. [50]) je doska z kamennej vlny spojená organickou 
živicou, hydrofobizovanou v celom objeme materiálu. Materiál sa vyznačuje nehorľavosťou, 
zvukovou izoláciou, vode odpudivosťou, para priepustnosťou a tvarovou stálosťou. 
Maximálna prípustná prevádzková teplota je 350˚C a súčiniteľ tepelnej vodivosti je 
λm=0,053 [W/mK].  
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Touto izoláciou bude obalený celý filter ako môžeme vidieť na Obrázok  40 a povrch 
bude zakrytý hliníkovým plechom. 

4.6.2 IZOLÁCIA POTRUBNÝCH CIEST 

Pre spalinové potrubia platí rovnaká podmienka ako pre filter, a to že teplota povrchu 
nesmie prekročiť teplotu 60˚C. Spočítaná hrúbka danej izolácie je vyhovujúca aj pre 
spalinové potrubia.  

Ako izoláciu potrubných ciest spalín bola zvolená Rockwool Techrock 60 v hrúbke 
80 mm.  

4.6.3 ZHODNOTENIE  

Pre presný výpočet izolácie filtra by bolo potrebné vykonať meranie teploty a prietoku 
spalín  na vstupe a výstupe z filtra. Ďalšou možnosťou by bolo zostrojiť pomocou 
výpočtového software náročný model prúdenia a prestupu tepla.  Návrh väčšej hrúbky 
izolácie zaručil splnenie teplotného limitu povrchu filtra. Pre potrubie filtra bola navrhnutá 
rovnaká izolácia, ktorá zaručí nízku tepelnú stratu. Toto teplo bude využité v tepelnom 
výmenníku na predohrev vzduchu privádzaného do spaľovacej komory.   

 

Obrázok  40 Rez 3D modelom dioxínového filtera 
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5 EKONOMICKÁ ANALÝZA 

V nasledujúcej časti bola spracovaná  ekonomická  analýza možných riešení čistenia 
spalín, na jednotke termického spracovania biomasy o výkone 1 MW. Nasledujúce závery sú 
len odhadom, ktorý určuje približnú cenu technologických zariadení a náklady na ich 
prevádzku. Pri výpočtoch sme vychádzali z prevádzkových hodnôt podobne aplikovaných 
zariadení. Hodnoty boli prepočítané na filtračnú plochu použitú v dioxínovom filtri, z hodnôt 
dostupných z referencií vedúceho diplomovej práce. 

V Tabuľka 21 sú zosumarizované všetky náklady spojené s použitím technológie 
tkaninových filtrov REMEDIA. Náklady boli rozpočítané podľa životnosti použitej 
technológie a boli prirátané režijné náklady na údržbu počas roka. 

 

Katalytická filtrácia REMEDIA Hodnota  Jed. 
Jed. cena 
[Kč/   ] 

Celková 
cena [Kč] 

Ročné náklady 
[Kč/rok] 

Rukávce 
REMEDIA 

Životnosť hadíc 9 Rok  -  -  - 

Filtračná plocha 247 m2 7500  1 852 500 205 800 

Výkon 
ventilátora 

Tlaková strata filtra 205 Pa  -  -  - 
Zvýšená spotreba 
ventilátora 

1,042 kW 2,5  - 9400 

Regenerácia  

Spotreba vzduchu 4,5 m3/h -  -  - 

Tlak vzduchu 0,5 MPa  - -  - 

Spotreba kompresora 0,755 kW 2,5  - 6791 

Zaprašovanie 

Počet zaprašovaní 200 1/rok  -  -  - 

Merná spotreba zeolitu 20 kg/100m2  -  -  - 

Spotreba zeolitu 1 
zaprašovanie 

49,4 kg  -  -  - 

Celková spotreba 
zeolitu 

9880 kg/rok 2000   - 19 760 

Celkové náklady na jeden rok 
prevádzky 

mil.Kč/rok 447 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 21 Ekonomická analýza katalytická filtrácie REMEDIA 
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5.1 ZHODNOTENIE 

Obe metódy sú schopné spĺňať emisné limity pri spaľovaní odpadov, preto je viac ako 
isté, že sú použiteľné na jednotke termického spracovania kontaminovanej biomasy. Metóda 
katalytickej filtrácie 4D je účinnejšia (viz. Graf  6), ale jej cena je v porovnaní s metódou 
REMEDDIA značne vyššia (viz. Graf  9). Preto pri výbere týchto metód je potrebné 
zohľadniť aj ďalšie aspekty ovplyvňujúce výber.  

Na jednotke termického spracovanie by mohol byť spracovaný výskum zameraný na 
účinnosť čistenia spalín od PCDD/F zo spaľovania kontaminovanej biomasy. V súčasnosti je 
vypracovaných  množstvo štúdií na čistenie pri spaľovaní odpadov. Tato malá jednotka by 
mohla priniesť veľké množstvo cenných informácií zo spaľovania biomasy a kontaminovanej 
biomasy. Tieto informácie by sa dali využiť pri návrhu ďalších liniek termického spracovania 
biomasy.  
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6 SPRACOVANIE POPOLČEKA Z FILTRA  

Pri čistení spalín v dioxínovom filtru vzniká odpad, ktorý je potrebné niekde uskladniť 
alebo zneškodniť. Veľmi účinnou možnosťou zneškodnenia jemného popolčeka s obsahom 
dioxínov je jeho zneškodnenie pomocou technológie CMD (Copper Mediated Destruction) 

Technológia CMD je česká patentovaná technológia vyvinutá Ústavom chemických 
procesov akadémie vied Českej Republiky v Prahe a je určená na zníženie obsahu dioxínov 
v popolčeku zo spaľovní. Technológiu nájdeme pod patentom CZ 294995 B6. Technológia 
CMD využíva katalytickej reakcie, pri ktorej dochádza ku dechlorácii všetkých perzistentných 
organických látok. CMD je určený pre spracovanie popolčeka napríklad z elektrofiltra 
alebo z tkaninových filtrov. Výsledkom procesu sú netoxické produkty, ktoré sa môžu ďalej 
využiť pri výrobe stavebného materiálu [51], [52]. 

Chemický rozklad je založený na princípe reakcie halogénovej aromatickej látky 
s meďou v kovovej forme alebo vo forme zlúčeniny medi, donoru vodíka, uhlíka a aspoň 
jednej látky, ktorá je schopná redukovať meďnaté a medené ionty na elementárnu meď. Celá 
reakcia prebieha za teplôt 300°C v uzavretom systéme, v inertnej atmosfére. Bez pridania 
medi a inertnej atmosféry by detoxikácia neprebehla a mohlo by sa stať, že popolček by mal 
ešte vyššiu toxicitu ako pre dehalogenáciou. Pri tejto technológii sa dosahuje veľmi vysokej 
účinnosti, za optimálnych podmienok až 99,9% [52]. 

6.1   APLIKÁCIA CMD 

 Na Obrázok  41 je znázornené možné riešenie spracovateľskej linky, ktorá by mohla 
byť použitá na spracovanie popolčeka z experimentálnej jednotky v Kojetíne. Pomocou 
technológie CMD by sa spracovával popolček, ktorý zostane z čistenia spalín uložený 
v zbernom koši dioxínového filtra.  

Popolček zo zberného koša vstupuje do procesu spracovania ako odpad a je 
uskladnený v zásobníku H01. Popolček je dávkovaný do skrutkového dopravníka M01, kde sa 
na konci zmieša s katalyzátorom zo zásobníka H02. Zmes sa nasype do reaktora R01, kde je 
zmes pomaly ohrievaná na teplotu 320°C. Kapacita reaktora je 0,250m3, čo je približne 68kg 
kontaminovaného popolčeka z dioxínového filtra a katalyzátora. Spracovávaná zmes je 
neustále premiešavaná, aby dochádzalo k rovnomernému ohrevu a dokonalému premiešaniu 
zmesi. Na úplný priebeh dechlorácie je potrebné zdržanie 2 hodiny na pracovnej teplote 
320°C.  Do reaktora je privádzaný inertný plyn (dusík) z PS01, ktorý zabezpečí inertnú 
atmosféru, ktorá je potrebná k zaručeniu priebehu dechlorácie. K ohrevu sa používa termoolej 
z ohrievača K01, ktorý je privedený do ohrievacieho labyrintu reaktora. Olej je použitý 
z dôvodu rovnomerného ohrevu v reaktore, a aby sa zabránilo vysokým teplotným rozdielom, 
ku ktorým by dochádzalo pri použití plynového alebo elektrického ohrevu. Spôsobené lokálne 
zvýšenie teploty ohrevom na teplozmennej ploche reaktora, by spôsobovali pripekanie zmesi 
na jej povrchu. Prebytočný plyn, ktorý je pri reakcii uvoľňovaný, je odvádzaný do jednotky 
čistenia odplynu. Po skončení dechlorácie je zmes nasypaná do chladiča E01, kde je zmes 
ochladená a po vyprázdnení sa môže ďalej využívať, napríklad na výrobu stavebných 
materiálov [51]. 
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Boli vykonané potrebné merania na zistenie optimálnych podmienok dehalogenácie 
pre jednotlivé POP látky. V Tabuľka 24 sú zosumarizované merania jednotlivých 
experimentov, ktorých účinnosť uvádzaná v tabuľke je miera detoxikácie látok pri použití 
metódy CMD [53]. 

Látka/zmes Usporiadanie Výsledok po reakcii 
HCB LP, SM Totálna dehalogenácia popísaná cestou dechlorácie. 

Dechlorácia je kontrolovaná z hľadiska 
termodynamiky. 

Pentachlórfenol LP, ČL  100% konverzia na fenol 
Dekachlórobifenyl LP, TS Takmer 100% konverzia na bifenyl 
Oktachlóronaftalén LP 97% dehalogenácia na naftalén 
PCDD/F LP, popolček 97% dehalogenácia 
PCB, PCDD/F, HCH, DDT, 
PCBz, 

Spolana, smietky 
z podlahy  
LP 

99% dehalogenácia (PCB) 
99,97% detoxifikácia (PCDD/F) 
99,9987% detoxifikácia (HCH) 
99,998% detoxifikácia (PCBz, najmä HCB) 

PCDD/F Spolana, zoškrab 
z omietky 

85% detoxifikácia (v dôsledku alkalického 
prostredia) 

Popolček z rukávových 
filtrov (spaľovňa KO) 

PP 99.9998% dehalogenácia 
99.992% detoxifikácia 

Delor 103, 106 
optimalizovaný režim, 
kontinuálna vsádzka 

TS, PP, 
popílek 
 

99.999% dehalogenácia 
99.999% detoxifikácia  

Chlórované pesticídy PP 99,9999% dehalogenácia 

  

 

Obrázok  41 Schéma okruhu spracovania popolčeka [51] 

Tabuľka 24 Hodnoty dehalogenácie pri použití CMD [53]

Legenda: LP - laboratórne podmienky, PP – poloprevádzkové podmienky, SM – simulovaná matrica, TS – technická 
zmes(napr. Delor 103,106), KO – komunálny odpad, ČL – čistá látka 
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Na Obrázok  42 a Obrázok  43 sú detaily popisu reaktora pre technológie CMD. Tento 
model bol spracovaný v programe Solidworks a následne vyrenderovaný pomocou programu 
Maxwell. Zmes popolčeka s katalyzátorom je privádzaná otvorom v hornej časti reaktora. 
Odvod spracovaného popolčeka sa nachádza v dolnej časti a je ovládaný otváracím 
mechanizmom. Pohon skrutkovíc je riešený dvoma elektromotormi. Na vrchnej doske 
reaktora sú ventily na prívod dusíka a odplynenie. V spodnej časti sa nachádza prívod a odvod 
termooleja, ktorý je znázornený na Obrázok  43.  

 

6.2   PRINCÍP ČINNOSTI REAKTORA 

Vo vnútri reaktora sa nachádza priestor s dvoma skrutkovicami, kde prebieha 
katalytická reakcia a dochádza k dechlorácii PCDD/F. 

Hlavnou časťou reaktora sú dve skrutkovice s podávacími lopatkami (viz.Obrázok  
44), ktoré sú poháňané dvoma elektromotormi napojenými na prevodovky. Tieto skrutkové 
hriadele s lopatkami zabezpečujú dokonalé premiešanie zmesi popolčeka a katalyzátora 

 
Obrázok  42 Popis reaktora 

 

 

Obrázok  43 Popis reaktora pre technológiu CMD 
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a zabraňujú jeho pripekaniu na teplozmennej ploche. Vyprázdňovanie reaktora je na dne pod 
jednou z podávacích lopatiek.  

 

Miešacie skrutkovice majú na oboch koncoch podávacie lopatky, ktoré zabezpečujú 
presun materiálu z jednej strany na druhú. Pohľad do reaktora je na Obrázok  45. a je vidieť 
vyhrievaci labyrint, podávaciu lopatku a  hriadeľ so skrutkovicou.  

 

   

  

Obrázok  44 Vnútorné usporiadanie skrutkovíc s podávacími lopatkami 

Obrázok  45 Rez reaktorom
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7  ZÁVER 

Termické využívanie biomasy v súčasnosti nachádza stále väčšie uplatnenie pri výrobe 
tepla a elektrickej energie. Je to ekologický spôsob získavania energie, ktorý nahrádza 
v súčasnosti využívané fosílne palivá. 

Diplomová práca špecifikuje metódy čistenia spalín ako ADIOX, Filtrácia 4D, 
REMEDIA a DeDNOx/DeDiox. Porovnáva účinnosti jednotlivých technológii pri 
odstraňovaní PCDD/F, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt termického spracovania. Vybrané 
hodnoty sú podporené výsledkami z meraní na reálnych jednotkách termického spracovania 
odpadu. Podľa týchto získaných údajov bolo spravené porovnanie účinnosti, podľa ktorého 
najúčinnejšou metódou je použitie keramických filtrov.  

Pre experimentálnu jednotku termického spracovania biomasy bol spracovaný 
konštrukčný návrh filtra. Detailný model bol vypracovaný na základe dioxínového filtra 
z VOP Nový Jičín v programe Solidworks. V zakúpenom filtri sú inštalované katalytické 
filtračné rukávce, s technológiu REMEDIA. Tieto rukávce boli predtým použité na spaľovni 
odpadov. Pri ich vizuálnej kontrole neboli viditeľné žiadne poškodenia, ktoré by mohli 
ovplyvniť účinnosť pri čistení spalín. Návrh rieši jeho pozičné umiestnenie modelu vedľa 
budovy spaľovne a návrh potrubných ciest. Pre potrubia a filter bol spravený návrh izolácie, 
ktorý zohľadňuje podmienku maximálnej teploty povrchu filtra 60 ˚C. 

Podľa podkladov ekonomických analýz vybraných metód čistenia spalín, bola 
spracovaná finančná analýza metód katalytickej filtrácie REMEDIA a katalytických 
keramických filtrov. Z finančnej analýzy vyplýva, že finančne najvýhodnejšia metóda je 
katalytická filtrácia REMEDIA. 

Spracovaný model dioxínového filtra by mohol byť využitý na ďalší výskum pomocou 
metódy CFD, zameraný na prúdenie plynov vo filtri s tkaninovými rukávcami. Mohla by byť 
riešená optimalizácia rozptylovej dosky, na ktorej sú spaliny rozptýlené. Táto doska zabraňuje 
poškodeniu filtrov pred priamym nárazom prúdu spalín a tiež rozptyľuje spaliny vo vnútri 
filtra. Zmenou rozmerov a tvaru tejto dosky, by mohlo byť dosiahnutie lepšieho rozptylu 
plynu medzi jednotlivé rukávce. To by mohlo priniesť zvýšenie životnosti tkaninových 
filtrov. 
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Príloha 1 

Výpočty tlakových strát v spalinových potrubiach 

Tlakové straty vypočítané v Microsoft Office EXCEL. 

Teplota spalín  t[C]  230

Prietok spalín  V [m3 /s] 1,5

Rýchlosť prúdenia d=0,4m  w [m /s] 11,94267516

Hustota spalín  ρ [kg/m3] 0,7087

Kinematická viskozita spalín  ѵ[m2.s‐1] 0,00036703

Priemer potrubia  d[m] 0,4

Re     13015,47575

Prúdenie   λ  0,029622483

Potrubie 1  Dĺžka Δp [Pa] 

l1  0,31 1,160269409

l2  0,223 0,834645413

l3  2,477 9,270926856

Spolu     11,26584168

Potrubie 2  Dĺžka  

l4  2,09 7,822461497

Spolu     7,822461497

Miestne straty  Koeficient  

ξ1 zúženie  0,25 12,63501277

ξ2 koleno 90  0,6 30,32403064

ξ3 koleno 90  0,6 30,32403064

ξ4 uzáver  0,92 46,49684698

ξ5 koleno 75  0,56 28,3024286

ξ6 delic  3,2 161,7281634

ξ7 koleno 90  0,6 30,32403064

Miestne straty 1 celkom    148,0823496

Miestne straty 2 celkom    192,0521941

Potrubie 1     159,3481913

Potrubie 2     199,8746556

Tlaková strata v potrubí    359,2228469

Tlaková strata filtra      

Priemer  d1[m] 0,117

Dĺžka  l1[m] 2,458

Počet filtrov     80

Filtračná plocha  s1[m2] 246,97984

Tlaková strata filtra REMEDIA  Δp1[Pa] 205

       

Celková tlaková strata  Δp[Pa] 564,22
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Potrubie pôvodné  Dĺžka Δp [Pa] 

l6  0,72 2,694819272

Miestne straty  Koeficient  

ξ9 koleno 15  0,11 5,773695434

Celková tlaková strata  Δp[Pa] 8,46851

Rozdiel Δp     555,75433

 

 

Súčasný ventilátor VV560      

Q  1,5 m3/s

ΔP  3000 Pa

Motor  11 kW

Pracovný čas   3600 [h/rok]

Cena elektrickej en.  2,5 Kč/kWh

Účinnosť ventilátora  0,8  

Výkon ventilátora  833,631498 W

Príkon ventilátora  1042,03937 W

Cena spotrebovanej elek. en.  9378,35436 Kč/rok
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Príloha 2 

Výpočty izolácie filtra 

Výpočet v programe MAPLE. 

> Restart: 
Vstupne hodnoty 
   Rozmery steny filtra 
> a:=2.198:# sirka filtra  [m]  
b:=3.250:# vyska  [m]  
dpl:=0.0008:# hrubka hlinikoveho plechu [m] 
dfil:=0.004: # hrubka steny filtra [m] 
lambdapl:=203.5: # tepelna vodivost hliniku [W/(m.K)] 
lambdaiz:=0.053: # tepelna vodivost izolacie [W/(m.K)] 
lambdafil:=62.8: # tepelna vodivost liatiny [W/(m.K)] 
ck:=1.78: # sucinitel konvekce 
emhl:=0.055: # emisivita hlinika 
sig:=5.78e-8: # Stefan-Bolzmanova konstanta 
   Teploty 
> tsp:=230: # [C] teplota spalin 
tok:=30: # [C] teplota okolia 
Tok:=tok+273.15: # [K] 
t1:=60:  # [C] max. dovolena teplota povrchu filtra 
T1:=t1+273.15: # [K] 
ts:=(tsp+t1)/2; # stredna teplota izolacie 

 

Vypocet sucinitela prestupu tepla na vonkajsom povrchu 
> alfak:=evalf(ck*(t1-tok)^(1/4)); # vypocet konvekce 
[W/(m2.K)] 
alfas:=emhl*sig*(Tok^2+T1^2)*(Tok+T1); # vypocet salania 
[W/(m2.K)] 
alfa:=alfak+alfas; #[W/(m^2*K)] 

 

 

 

Vypocet prestupu tepla  
> A:=a*b: # [m^2] plocha sten filtra 
q:=alfa*(t1-tok); #[W/m^2] 

 

> Q:=q*A; #[W] 
 

Vypocet hrubky izolacnej vrstvy z materialu ROCKWOOL TECHROCK 60. 
> diz:=(((tsp-tok)-
((1/alfa)+(dpl/lambdapl)+(dfil/lambdafil))*q)*lambdaiz)/q; 
#[m] 

 

:= ts 145

:= alfak 4.165818228

:= alfas 0.4104030891

:= alfa 4.576221317

:= q 137.2866395

:= Q 980.7071093

:= diz 0.06562552609
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 Minimalna hrubka izolacie je 66 mm pri pozadovanej maximalnej povrchovej teplote filtra 
60C.V ponuke je najblizsia hrubka izolacie TECHROCK 60 v hrubke 80 mm. 

 

Príloha 3 

DVD 

 s elektronickou formou diplomovej práce 
 modelom spracovaným v programe Solidworks 2007 
 so zdrojovým súborom pre MAXWELL 
 


