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Abstrakt 

V bakalářské práci jsou popisovány prachové částice, a to jak jejich vznik, velikost  

a tvar, ale také výbušnost prachu. Dále jsou zmíněny základní vlastnosti odlučovačů, 

které slouţí k odlučování tuhých částic. V závěru bakalářské práce jsou uvedeny 

imisní limity a vliv prachových částic na kvalitu ţivotního prostředí, a také vliv na 

člověka. 

Klíčová slova: 

Prachové částice, odlučovače, emise, imise, filtrace, odlučování 

Abstract: 

In this Bachelor thesis are described dust particals, their origin, size, shape and dust 

explosibility. Further are mentioned basic characteristics of separator, which are used 

to separate dust particals from the air. In conclusion there are air pollution limits and 

effects of the dust particals on the enviromental quality and also effects on human. 
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Úvod 

Pevné prachové částice nás pronásledují všude, jsou produktem lidské činnosti 

(ze spalovacích procesů, důlní činností, provozem na komunikacích atd.) nebo 

vznikají bez lidské pomoci (sopečná činnost, eroze ze zanedbaných 

zemědělských ploch, přírodní poţáry). Jsou to malé částice různých látek, které 

jsou velmi lehké, a trvá jim velmi dlouho, neţ se usadí na povrchu. Dále se mohou 

dostávat do ovzduší jiţ jednou usazené částice. Vzhledem k této vlastnosti částic 

jsou definovány jako polétavý prach a označují se zkratkou PM. Mají různý tvar, 

velikost a jejich původ se liší podle chemického sloţení. Je to neţádoucí sloţka  

v prostředí, má nepříznivé účinky na zdraví člověka, ale také na přírodu. Podle 

místa kde bydlíme nebo práci kterou vykonáváme, jsme vystavovány určité míře 

škodlivému působení prachu na naše zdraví. 

Proto je nutné vyuţívat odlučovače tuhých částic, jak při odlučování 

z průmyslových odpadních plynů tak i u odsávacích zařízení od zdrojů prašnosti 

v průmyslových provozech, ale i pouţití filtračního zařízení k odlučování částic pro 

účely větrání a klimatizace. Úkolem těchto zařízení je omezit emise před jejich 

vypouštěním do ovzduší. Ve své práci chci popsat pevné prachové částice  

a věnovat se odlučovačům tuhých částic. 
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1 Charakteristika prachu 

V naší atmosféře se vyskytují prachové částice, mohou mít  různou velikost i podobu, 

tyto částice mohou ovlivnit počasí, mohou omezit viditelnost, mají vliv i na chemické 

sloţení atmosféry a dále mají také vliv na naše zdraví. Jsou to malé částice různých 

látek, které jsou velmi lehké, proto jim trvá velmi dlouhou dobu, neţ se usadí na 

povrchu. Do ovzduší se opět dostanou i částice prachu, které se jiţ usadili. Díky této 

vlastnosti se tyto částice označují jako polétavý prach a značí se zkratkou PM 

(Partikulate Matter). Podle velikosti jednotlivých částic se rozdělují na kategorie 

PM10, PM2,5 a PM1,0. Čím je částice menší, tím déle zůstává v ovzduší a my je 

vdechujeme. Částice PM10 poletují ve vzduchu několik hodin, PM1,0 dokonce 

i několik týdnů. Polétavý prach je většinou tvořen sírany, amonné soli, uhlík, některé 

kovy, dusičnany, případně i těkavé organické látky. Všechny tyto látky jsou pro tělo 

nebezpečné a při zvýšeném mnoţství jsou karcinogenní. Jejich šíření závisí na 

klimatických podmínkách, na teplotě, sráţkách, tlaku vzduchu, ale také síle větru. 

Podle škodlivých příměsí můţeme dělit prachové částice do více skupin: 

 prachové částice, které obsahují toxické látky 

 prachová částice, které neobsahují toxické látky 

- prachové částice s fibrogenním účinkem (černouhelný prach, grafit, šamot, 

keramické jíly, ţivec) 

- prachy bez fibrogenního účinku s dráţdivým účinkem (bavlna, len, konopí, 

srst, peří, skleněná vlákna, pálené vápno) 

- prachy bez fibrogenního a dráţdivého účinku (hnědouhelný prach a jiné 

průmyslové a neprůmyslové prachy). [1] 

1.1 Vznik prachových částic 

Prach můţe vznikat přirozeně v přírodě bez lidské pomoci. Anorganický prach 

pochází ze zvětralých hornin nebo vulkanickou činností, popeloviny a saze z lesních, 

ale i stepních poţárů, tvorbou aerosolu na mořském pobřeţí, dopadem kosmického 

prachu. Na velké vzdálenosti můţe být unášen prach ze sopečného popela nebo 

písečný prach z pouští, které se mohou objevit aţ na druhé straně zeměkoule. 
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Napomáhají tomu proudy a větrné víry vzduchu. Přirozeným původem je i vznik 

bioaerosolu. Jsou to částice, které obsahuje vzduch a uvolňují je ţivé organismy. 

Tyto částice mají velmi malou velikost a reagují na proudění vzduchu. Podle 

prostředí se mohou pohybovat rychle nebo velmi pomalu. Jsou to viry, bakterie, 

houby a jejich spory také spory plísní a pylu atd. 

Jemné frakce jsou do značné míry rozpustné a zahrnují aerosoly vzniklé sekundární 

kondenzací plynů, ze spalování fosilních paliv, automobilové dopravy  

a zkondenzované organické či kovové páry. Obsahují uhlíkaté látky a soli (sulfáty, 

nitráty), ale také i těţké kovy. Vytvářejí více či méně stabilní pole, které můţe být 

dopravováno stovky aţ tisíce kilometrů a můţe se rozptýlit na velkém území. Velmi 

důleţité je pronikání do vnitřního prostředí. 

Hrubší frakce jsou z větší části nerozpustné, které vznikají nekontrolovatelným 

spalováním, působením na horniny, rozpadem materiálu zemského povrchu, při 

demolicích. Ale i z dopravy na neupravených komunikacích a sekundárním vířením 

prachu. Podléhají rychlé sedimentaci během několika minut aţ hodin a přenášejí se 

do kilometrových vzdáleností. 

Částice primárně vzniklé lidskou činností jsou zejména: 

 částice vznikající při spalování paliv a částice z průmyslových odpadních 

plynů, 

 částice vznikající při výrobě a zacházení se sypkými materiály (cement, 

vápno, sádra, hnojiva, uhelný prach, mouka), 

 částice vznikající otěrem při zpracování nebo obrábění materiálů. [2] 

Podle druhu výrob se na celkových emisích tuhých částic podle mnoţství podílí 

zejména tato průmyslová odvětví: 

 spalovací procesy a zařízení na výrobu páry a energie, 

 hutní průmysl, 

 průmysl stavebních hmot, 

 chemický průmysl, 

 těţba a zpracování uhlí a rud, 

 doprava a ostatní průmyslová odvětví. [2] 
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Zvyšováním průmyslové produkce a neustálému technologickému pokroku se zdroje 

prachových částic neustále zvyšují. Největší vliv na vznik prachových částic je 

spalovací proces, v elektrárnách, hutích, ale také v automobilové dopravě. 

V důsledku nárůstu automobilové dopravy vzrůstá podíl na znečišťování ovzduší. 

1.2 Velikost a tvar prachových částic 

Mezi nejdůleţitější veličiny, které charakterizují částice je velikost a tvar částic. To 

rozhoduje o odlučování z plynného prostředí. 

Závisí na nich pohybové vlastnosti, které u mechanických a elektrických odlučovačů 

rozhodují o odlučovacích rychlostech a tedy i o jejich konečném stupni odloučení, na 

velikosti závisí velikost elektrického náboje, který je částice schopna nést  

a rozhoduje tak u elektrických odlučovačů o moţnostech odlučování. Rovněţ difůze 

částic, která se rozhodujícím způsobem uplatňuje při procesu filtrace, je silně závislá 

na velikosti částice. Na velikosti částic závisí i jejich optické vlastnosti, kterých se 

vyuţívá k měření koncentrace i zrnitosti částic. [2] 

Podle vzniku částic vypadá jejich tvar. Při kondenzaci vznikají pravidelné tvary - 

koule. Ty vznikají zejména u spalovacích procesů a kulové částice najdeme 

v jemných frakcích elektrárenských popílků. Také při krystalizaci vznikají částice 

pravidelných tvarů. Při mletí a drcení vznikají částice, které mají sloţitý tvar. 

Morfologie je věda, která se zabývá tvarem částic. Při klasifikaci částic podle tvaru 

rozlišujeme tři základní druhy: 

 částice izometrické (korpuskulární), u nichţ všechny tři rozměry jsou vzájemně 

srovnatelné, 

 částice laminární (ploché), u nichţ dva rozměry převládají nad třetím, částice 

mají tvar destiček, šupinek (břidlice, slída, tuha aj.), 

 částice fibrilární (vláknité), u nichţ je jeden rozměr podstatně větší neţ 

zbývající dva, částice mají tvar vláken, tyčinek a jehlic (piliny, srst, textilní 

vlákna). [2] 

Kaţdý z uvedených druhů částic vykazuje jiné vlastnosti při usazování v gravitačním, 

odstředivém nebo elektrostatickém poli, jinou schopnost tvoří stěny, převisy nebo 

klenby. Rovněţ při zvlhnutí nebo naopak vysušení se mohou uvedené vlastnosti 
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významně změnit. Dobře rozpustné materiály vykazují při kolísání teploty a vlhkosti 

tendenci k aglomeraci tvorbou krystalických můstků mezi jednotlivými částicemi. [3] 

Také při koagulaci (při shlukování) vznikají sloţité tvary částic. Částice, které 

vytvářejí agregáty (shluky částic) izometrického tvaru nebo vznikají řetězce – lineární 

útvary. 

1.3 Povrchové vlastnosti prachových částic 

Při vzájemném styku částic nebo styku částic se stěnou odlučovacích zařízení se 

mohou projevit různé vlastnosti částic. Při odlučování se pouţívá název adheze 

částic. Adheze je vlastně schopnost přilnavosti materiálů. Jejich soudrţnost se 

nazývá koheze. Adheze můţe velmi ovlivnit spolehlivost chodu odlučovače. 

Suché prachy můţeme rozdělit do skupin podle lepivosti: 

 nelepivé prachy – písek, struska, zeminy, piliny a prach kovů, 

 málo lepivé prachy – hrubí uhelný prach, koks, magnezit, popílky s obsahem 

nespáleného uhlí, silikáty, 

 středně lepivé prachy – jemný uhelný prach, elektrárenské popílky, oxidy 

kovů, práškové kovy, slínek, cement, saze, sušené mléko, aj. jemné prachy 

s částicemi pod 25 mikronů, 

 velmi lepivé prachy – sádra, vápenec, vápno, kaolin, mouka, vláknité 

materiály, kakaový prášek aj. jemné prachy s částicemi pod 10 mikronů. [3] 

Lepivost prachu je důleţitá pro konstrukci všech částí vzduchotechniky a jejího 

příslušenství, zejména zásobníků, dopravníků, podavačů a výsypek prachu, průměru 

a sklonu potrubí, tepelné isolace nebo nutnosti ohřevu částí vzduchotechniky. 

Lepivost materiálu rozhoduje o provozuschopnosti, cyklu a náročnosti čištění 

vzduchotechnických zařízení a tím spolehlivosti celých technologických linek, jejichţ 

nedílnou součástí vţdy jsou. [3] 

Můţe docházet k opotřebení konstrukčních dílů vzduchotechniky vlivem koroze, 

plynoucí z chemického sloţení a koncentrací v systému a také vlivem teplot zařízení. 

Abrazivitu materiálu ovlivňují tyto faktory: tvrdost, velikost, tvar a hustota částic, jejich 

koncentrace v proudu plynu a také jejich rychlost.  Ale také tvar potrubí a úhel 

dopadu částic ovlivňuje účinky abrazivity materiálu. Můţe docházet  



Martina Švecová: Problematika prašnosti 

2014   6 

i k mechanickému opotřebení a to způsobuje nevhodná volba materiálu a konstrukce 

vzduchotechniky. K mechanickému opotřebení dochází i v důsledku tlakových nebo 

teplotních rázů. Chvěním konstrukčních dílů dochází k únavě materiálu, a to vede 

k praskání šroubových spojů, drţáků, závěsů a svárů. 

Důleţitým hlediskem spolehlivosti chodu odlučovačů je abraze (opotřebení) 

materiálu, vyjadřující následek vzájemného styku částic a stěny odlučovače či 

potrubí. Abraze materiálu je opět silně závislá na povrchových vlastnostech částic. 

Významnou povrchovou vlastností je smáčivost částic, uplatňující se výrazně  

u mokrého způsobu odlučování. S povrchovými vlastnostmi úzce souvisí i výbušnost 

prachů. [2] 

1.4 Výbušnost prachu 

Pro bezpečnost odlučovacích zařízení, je důleţitou vlastností výbušnost prachu. Ta 

je závislá na měrném povrchu částic. 

Schopnost explodovat je schopnost rychle shořet za současného vývinu tlaku. Aby 

ve směsi hořlavého prachu s plynem mohlo dojít k výbuchu, musí být v daném místě 

splněny tyto podmínky: 

 koncentrace prachu se pohybuje mezi dolní a horní mezí výbušnosti, 

 plyn obsahuje určité minimální mnoţství kyslíku, 

 k záţehu (iniciaci) musí být do směsi prachu a plynu dodáno dostatečné 

mnoţství tepelné energie, 

 prach musí být dostatečně jemný, s vysokou hodnotou měrného povrchu. [2] 

Nejznámějšími hořlavými prachy, které mohou vytvořit, ve směsi s plynem výbušnou 

směs, patří brusný prach, hliníkový prach, dřevěný brusný prach, hnědouhelný prach, 

cukrový prach, moučný prach, gumový prach a saze. 

Dolní mez výbušnosti prachu je nejniţší koncentrace směsi hořlavého prachu se 

vzduchem, při kterém je tato směs jiţ výbušná. Cílem stanovení dolní meze 

výbušnosti je zjištění minimální koncentrace prachu ve vzduchu, při níţ dojde k šíření 

výbuchu ve směsi prachu se vzduchem, při dané energii iniciace. Jedním z hlavních 

zdrojů iniciace mohou být jiskry mechanického původu, elektrické výboje, horké plyny 
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zahřáté spalováním, dohořívající materiál, samovzněcovací procesy nebo 

manipulace s otevřeným ohněm. 

Při práci s hořlavými prachy je potřeba zabránit výbuchu a dodrţovat veškerá 

opatření. A to jak aktivní opatření, tak i pasivní opatření. Mezi aktivní opatření 

(zabránění výbuchu) patří, sledování koncentrace prachu, vyloučením iniciačního 

zdroje. Vznik nebezpečných koncentrací lze vyloučit jiţ vhodným konstrukčním 

řešením odlučovacího zařízení, jehoţ součástí je jiţ navrţené základní opatření. 

V návrhu musíme přijmout i moţnost, ţe k výbuchu přesto dojde. Opatření ke sníţení 

následků jiţ vzniklého výbuchu nazýváme pasivní opatření, mezi které řadíme: 

automatické potlačení exploze, uvolnění exploze do volného prostoru, zabránění 

přenosu exploze, udrţení exploze v zařízení, odolném tlakovému rázu. 

Skupina Druh prachu 
Min. koncentrace O2 

(obj. %) 
Min. koncentrace 

prachu (g.m
-3

) 

1 černé uhlí, koks 16,0 10 – 12 

2 hnědé uhlí, rašelina 14,0 6 – 8 

3 
dřevěný prach, uretany 
syntetické pryskyřice 

10,0 8 – 12 

4 
polystyren, kasein, 

bavlna 
5,0 6 – 12 

5 a hliník cca 1,0 7 

5 b hořčík, zirkon cca 1,0 5 

Tabulka 1 Dolní meze výbušnosti prachu [3] 

2 Způsoby odprašování 

Odprašováním odpadních plynů jsou rozuměny mechanické operace v plynné fázi, 

kdy jsou z proudu plynů odstraňovány tuhé částice. V principu shodné metody jsou 

pouţívané i pro oddělení v plynu rozptýlených kapalných částic. [3] 

Odlučování tuhých znečišťujících látek se v současné době aplikuje ve většině 

případů, u nichţ je jejich pouţití potřebné a technicky vyřešené. U parních kotlů 

v elektrárnách, teplárnách a kotelnách se běţně pouţívají elektrostatické a cyklonové 

odlučovače, méně často i látkové filtry. V cementárnách, hutích a dalších 

průmyslových závodech se podle poţadavků a pouţitelnosti aplikují všechny druhy 

odlučovacích zařízení. [1] 
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V odlučovačích se k odloučení tuhých částic v plynu vyuţívají rozdíly mezi fyzikálně 

chemickými a fyzikálními vlastnostmi tuhých látek a plynu. Jako je gravitační  

a odstředivá síla, setrvačnost, elektrostatické síly. 

Charakter síly, která se v daném případě podílí na separaci částic, určuje odlučovací 

princip. Gravitační princip je zaloţen na působení gravitační síly, setrvačný princip na 

vyuţití setrvačnosti částic. Odstředivý princip se uplatňuje při proudění plynu ve 

válcových komorách, kde pohyb částice při rotaci plynu je dán zejména působením 

odstředivé síly. Elektrický princip vychází z působení elektrické síly na částice. Síly 

molekulárního původu, vyvolávající difúzi částic, jsou základem difúzního principu. 

Částice, pohybující se v blízkosti odlučovací plochy, se mohou na tuto plochu 

odloučit díky své konečné velikosti. [2] 

2.1 Třídění odlučovacích zařízení 

Suché mechanické odlučovače patří mezi nejstarší a nejrozšířenější odlučovače. 

K odlučování se vyuţívá setrvačného, gravitačního a odstředivého principu. 

U suchých způsobů odlučování je nedílnou součástí odlučovacího procesu odsun 

odprašků do zásobníků, jejich vyprazdňování a způsob likvidace odprašků. V této 

třetí fázi se opět výrazně projevují povrchové vlastnosti částic. [2] 

Mokré mechanické odlučovače jsou zaloţeny na vyuţití setrvačného a odstředivého 

odlučovacího principu. K odloučení částic do kapaliny dochází v zásadě čtyřmi 

způsoby: 

 odloučením částic na kapičkách vlivem setrvačného principu, 

 odloučením částic na smáčeném povrchu obtékaných těles vlivem 

setrvačného, resp. odstředivého principu, 

 odloučením částic na hladině kapaliny vlivem setrvačného principu, 

 odloučením částic na povrchu bublin plynu při průchodu plynu vrstvou 

kapaliny. [2] 

Kalové hospodářství je nedílnou součástí mokrých způsobů odlučování. 

Pro odlučování tuhých částic z nosných plynů za pomocí filtračních zařízení lze 

vyuţít celou řadu zařízení, které můţeme rozdělit do dvou základních skupin: 
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1. Filtrace atmosférického vzduchu 

2. Filtrace průmyslová 

2.2 Suché mechanické odlučovače 

Suché mechanické odlučovače charakterizuje zejména jednoduchá konstrukce, coţ 

se pozitivně odráţí v jejich provozní spolehlivosti a malé náročnosti na obsluhu  

a údrţbu. Dalšími klady jsou jejich nízké pořizovací náklady, niţší spotřeba energie  

a dále jejich vhodnost i pro vyšší teploty plynu. 

Odlučovače tohoto typu mají i své nevýhody, a tou je nízká odlučivost pro jemné 

frakce. 

Gravitační princip odlučování vychází z působení gravitační síly na pohyb částice. 

Základní sloţkou rychlosti částice při odlučování je tedy pádová rychlost částice. 

Gravitační princip se vyuţívá u gravitačních odlučovačů, z nichţ nejjednodušším 

typem jsou usazovací komory. [2] 

2.2.1 Usazovací komory 

Usazovací komory (obrázek 1) jsou nejběţnější gravitační odlučovače, které se 

pouţívají pro velmi hrubé částice. Má-li částice v usazovací komoře sedimentovat, 

musí se sníţit rychlost plynu. Rychlost sníţíme tím, ţe se rozšíří profil potrubí. Tím 

ztratí částice část své kinetické energie. Po nárazu částicím během pádu opět dodá 

proudící vzduch kinetickou energii a jsou vynášeny k výstupu plynu. Jen částice které 

mají větší hmotnost se usadí v usazovací komoře. 

 

Obrázek 1 Gravitační princip - usazovací komora [2] 
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Všeobecně lze gravitační odlučovače hodnotit jako odlučovače s nízkou odlučivostí, 

kde vhodnou volbou rozměrů lze docílit meze odlučnosti aţ 30µm. Taková ztráta 

gravitačních odlučovačů je nízká, neboť rychlost proudu v odlučovači jsou nízké. 

Odlučovače lze pouţít pro vyšší teploty i abrazivní prachy a vysoké koncentrace jako 

předodlučovač. Naopak jako nevhodné se hodnotí jejich pouţití pro lepivé a vláknité 

prachy. Nevýhodou těchto odlučovačů je velký půdorysný i obestavěný prostor  

a z toho pramenící nevýhodné měrné ukazatele půdorysné plochy a obestavěného 

prostoru. Gravitační princip odlučování lze kombinovat se setrvačným principem. [2] 

Setrvačné odlučovače vyuţívají při odlučování setrvačného principu průtoku plynu 

profilovanými překáţkami. U lamelového setrvačného odlučovače protéká plyn 

řadami lamel a částice se soustřeďují v okrajových částech lamely, kde sedimentují 

do výsypek. Pouţívá se i vibrační zařízení, a to slouţí k lepšímu čištění odlučovacích 

ploch. 

2.2.2 Ţaluziové odlučovače 

Ţaluziové odlučovače patří mezi nejjednodušší odlučovače, jsou nenáročné na 

prostor a na provozní i investiční náklady. Vyuţívají při odlučování setrvačných sil. 

Při dobrých provozních podmínkách a vhodném konstrukčním provedení dosahují 

odlučivosti 60 aţ 80% i více. Částice při průchodu plynu mříţí naráţejí na čelní 

plochu lopatek a odráţejí se zpět do proudu plynu. Koncentrace částic se tak podél 

délky mříţe postupně zvyšuje. Odloučené částice se odvádějí výmetným otvorem 

s dílčím proudem plynu. [2] 

Schopnosti ţaluziových odlučovačů závisí na velikosti rozteče listů, na tvaru ţaluzie, 

poměru, geometrii mříţe, vstupní rychlosti plynu, na velikosti částic. 

Tyto odlučovače jsou nevhodné pro vysoké koncentrace a pro abrazivní a lepivé 

prachy. Výhodou je měrná spotřeba materiálu a měrné prostorové ukazatele. 

Ţaluzivé odlučovače vyţadují doplňkové zařízení pro odloučení částic z dílčího 

proudu. Řeší se to různými systémy, např. s pouţitím ventilátoru s vývodem zpět do 

prostoru před odlučovač. A nebo peraelně řazeným odlučovačem s vývodem zpět do 

proudu plynu za ţaluziovým odlučovačem. 
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Obecně se jako výhodné jeví uspořádání, kde vstup plynu je ve vertikálním směru 

shora dolů a při odlučování i odsunu částic spolupůsobí gravitační princip. [2] 

2.2.3 Vírové odlučovače – cyklony 

Vírové odlučovače – cyklony - jsou široce rozšířené suché mechanické odlučovače. 

Patří mezi nejstarší druhy a prošly dlouholetým konstrukčním vývojem, tím existuje 

celá řada různých typů a provedení. 

U těchto odlučovačů se vyuţívá odstředivé síly a ta působí na částice při průchodu 

plynu kuţelovou a nebo válcovou částí odlučovače a vyvolává v radiálním směru 

rychlost částice kolmou k odlučovacím plochám. 

Velkou výhodou vírových odlučovačů je jejich snadná konstrukce, jejich výroba je 

jednoduchá a levná. Jsou provozně spolehlivé, tyto odlučovače jsou jednoduché na 

provozování a údrţbu. Dají se pouţít pro náročnější provozy při vyšších 

koncentracích částic i vyšších teplotách plynu. 

Musí být odolné proti abrazi, vysokým teplotám, zanášení a zalepování u lepivých 

prachů, musí obsahovat jištění proti výbuchu u hořlavých prachů, zabírat co nejméně 

místa apod. Pro tak rozmanité poţadavky musí být samozřejmě i sortiment 

cyklonových odlučovačů značně široký. Vyrábějí se z různých materiálů, z oceli, pro 

potravinářský průmysl z nerezu, pro abrazivní prachy z čediče aj. [1] 

Jako samostatné odlučovače vyhoví dnes zákonným limitům jen některé typy  

a pouze u vybraných technologií, např. při odlučování hrubšího dřevního odpadu. 

Základní uplatnění vírových odlučovačů lze spatřovat jako součást odlučovacích 

systémů, kde působí jako první odlučovací stupeň zejména u technologií s vysokými 

vstupními koncentracemi částic. [2] 

Pro velká průtočná mnoţství čištěného plynu se větší počet cyklonů sestavuje do 

paralelně zapojených soustav. Rozeznávají se: 

 jednotlivé cyklony, samostatný cyklon nebo dvojice cyklonů, 

 skupinové cyklonové odlučovače, kde je na společném sběrači prachu 

nejčastěji v kruhovém uspořádání paralelně zapojeno 4 aţ 16 cyklonů, 

 mnohočlánkové cyklonové odlučovače (multicyklony) s šesti aţ sty cyklony. [1] 
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2.2.4 Rotační odlučovače 

Rotační odlučovače se u nás téměř nevyskytují. Část odlučovače vykonává rotační 

pohyb a přivádí plyn do rotace. Odlučovače dělíme podle toho, jakým způsobem se 

přivádí plyn do rotace, a to na odstředivkové a ventilátorové odlučovače. 

 

Obrázek 2 Odstředivkový typ rotačního odlučovače [2] 

U odstředivkového typu je rotor odlučovače konstruován tak, aby při průchodu 

čištěného plynu rotující částí nemohly vstupovat do otvoru tuhé částice mající větší 

setrvačnost neţ plyn. 

U ventilátorového typu, rotor plní funkci oběţného kola ventilátoru. Konstrukční 

provedení vychází z odstředivého ventilátoru. Lopatky oběţného kola jsou upraveny 

k odvádění prachu do odděleného prostoru ve spirální skříni. 

2.3 Mokré mechanické odlučovače 

Mokré mechanické odlučovače jsou zaloţeny na vyuţití setrvačného a odstředivého 

odlučovacího principu. K odloučení částic do kapaliny dochází: 

 odloučením částic na kapičkách vlivem setrvačného principu, 

 odloučením částic na smáčeném povrchu obtékaných těles vlivem 

odstředivého principu, 

 odloučením částic na hladině kapaliny vlivem setrvačného principu, 

 odloučením částic na povrchu bublin plynu při průchodu plynu vrstvou 

kapaliny. [2] 

Mokré mechanické odlučovače v porovnání se suchými odlučovači, dosahují vyšších 

odlučivostí pro jemné částice. Pouţívají se i pro lepivé a abrazivní částice. Při 
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odlučování tuhých částic lze zachytit i plynné znečišťující látky. Kondenzace plynu 

nenarušuje odlučovací proces, ale spíše ho v oblasti jemných částic zlepšuje. Mezi 

kladné vlastnosti patří i to, ţe jsou vhodné pro odlučování výbušných prachů a tím se 

minimalizuje vznik nebezpečných koncentrací. V okolí mokrých mechanických 

odlučovačů je nízká povrchová prašnost. 

Mokré odlučovače dosahují vysoké odlučivosti i pro jemné prachy. Navíc vzhledem 

ke styku plynu s kapičkami vody, vodní vrstvou, clonou či hladinou dochází  

i k částečnému zachycení některých plynných škodlivin, např. kysličníku siřičitého, 

absorpcí plynu v kapalině. 

Nevýhodou ovšem je značná agresivita kalu. Mokré odlučovače nejsou přes své 

četné přednosti příliš rozšířeny pro zvýšené nebezpečí koroze materiálu nejen 

vlastních odlučovačů, ale i dalších vzduchotechnického zařízení. Kromě toho 

vyţadují předběţné ověření vlastností odlučovaného prachu, hlavně pokud jde  

o sklon k cementování (u prachů z aglomerací, cementáren a magnezitek). Je-li 

mokrý odlučovač umístěn na volném prostranství, je třeba učinit opatření proti 

zamrzání vody v zimních měsících. [1] 

Velkou nevýhodou mokrých odlučovačů je zřízení kalového hospodářství. V případě 

většího počtu mokrých odlučovačů se můţou napojit na centrální kalové 

hospodářství. Některé samostatné odlučovače mohou být vybaveny vlastním 

zařízením na odvod zahuštěného kalu nebo je nutno toto zařízení řešit jako 

samostatné zařízení. Součástí centrálního kalového hospodářství je zaloţeno na 

zahušťování kalu, které se řeší ve formě usazovací nádrţe. Zahuštěný kal se pak ze 

dna odstraňuje vyhrabávacím zařízením. Z horní části usazovací nádrţe se 

přepadem nebo bočním otvorem, čistá voda odvádí do recyklační nádrţe, odkud se 

zpět přivádí do mokrého odlučovače. Do recyklační nádrţe se přivádí doplňková 

voda na pokrytí odpařené vody a vody odvedené s kalem. Do usazovací nádrţe lze 

přidávat různá aditiva k urychlení koagulace částic, která podporuje sedimentaci. 

2.3.1 Sprchové odlučovače 

Sprchové odlučovače patří mezi nejjednodušší druhy mokrých odlučovačů. U nich je 

odlučování částic zaloţeno na vyuţití setrvačného principu při obtékání kapek 
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plynem. Podle toho jakým způsobem se dosahuje relativní rychlost mezi plynem  

a kapkou, se dělí sprchové odlučovače na sprchové věţe a sprchové komory. 

Principem funkce sprchových věţí a ostatních mokrých mechanických odlučovačů je 

zachycení prachových částic do nastřikované skrápěcí kapaliny, a tím jejich 

odloučení z proudu čištěného plynu. [3] 

 

Obrázek 3 Různá uspořádání sprchových komor [2] 

U sprchových komor, se vysokotlakými tryskami dosahuje vysoká rychlost kapek. 

Plyn v komoře proudí horizontálně rychlostí 3 m/s. V porovnání sprchové věţe 

s tímto typem odlučovače, má tento odlučovač niţší měrnou spotřebu vody. 

S ohledem na velikost kapek a moţnost úniku těchto kapek se na výstupu 

z odlučovače umisťuje odlučovač kapek. 

2.3.2 Odlučovač se skrápěnou pohyblivou vrstvou 

Vyšší odlučivost se dosahuje u mokrých odlučovačů, ve kterých plyn protéká 

smáčenou vrstvou tělísek, které mají vhodný tvar. Jako náplně se pouţívají 

keramické nebo plastové krouţky. Odlučivost a ztráta se zvyšuje s tloušťkou vrstvy 

náplně. 

K odlučování tuhých i plynných příměsí se vyuţívá odlučovač se skrápěnou 

pohyblivou vrstvou. Je to kolona s několika perforovanými patry a na nich je vrstva 

lehkých plastových kuliček. Čistý vzduch je veden spodem a plyn při průtoku směrem 
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vzhůru uvádí kuličky do vířivého pohybu. Kuličky jsou smáčeny promývací kapalinou, 

která je přiváděna nad horní patro tryskou, ta potom stéká po patrech do spodku 

kolony. Tím, ţe kuličky neustále naráţejí do sebe a do stěn, zabraňují tvoření 

pevných usazenin. V koloně se plyn pohybuje rychlostí 5 m/s. Tento typ odlučovače 

se pouţívá nejen v chemickém průmyslu, pouţívá se i tam kde je potřeba odloučit 

lepivý prach. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Hladinové odlučovače 

Nejrozšířenější a nejznámější mokré odlučovače jsou hladinové odlučovače. Existují 

dva základní typy, a to s kolmým a tečným přívodem plynu. Při práci hladinových 

odlučovačů s tečným přívodem plynu se znečištěný plyn přivádí na hladinu kapaliny 

a protéká vysokou rychlostí štěrbinou vytvořenou mezi hladinou a navádějícími 

lopatkami. Plyn sebou strhává z hladiny kapalinu a v prostoru mezi navádějícími 

lopatkami a usměrňovacími lopatkami dochází k intenzivnímu směšování částic  

a vzniklé vodní tříště. Částice, které se neodloučily jiţ při průchodu štěrbinou  

a v prostoru mezi lopatkami, se odlučují průchodem vodní clonou na výstupní hraně 

lopatek a spolu s kapalinou stékají zpět do nádrţe kanálem. Kapky unášené plynem 

se na výstupu odlučují v odlučovači kapek. Odlučovače tohoto typu mají vysokou 

odlučivost pro menší částice. U těchto odlučovačů se doplňuje jen odpařená voda  

 
Obrázek 4 Odlučovač se skrápěnou pohyblivou vrstvou [2] 
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a voda odvedená s kalem. Nastavená výška hladiny ovlivňuje funkci hladinových 

odlučovačů. Nemusí se u nich budovat kalové hospodářství, protoţe jsou obvykle 

kombinovány s usazovací nádrţí. Mají vlastní ventilátor a tvoří celistvé odlučovací 

zařízení. 

2.3.4 Mokré vírové odlučovače 

Mokré vírové odlučovače se dělí podle způsobu přívodu kapaliny. U jednoho z níţe 

uvedených typů je zajišťován přívod kapaliny smáčením stěn odlučovací komory, 

částice se odvádějí ve formě kalu. Na obrázku 5 je znázorněna práce odlučovače se 

smáčenými stěnami. 

Vstup (1) do válcové komory je tangenciální, ve spodní části komory. Plyn proudí 

spirálovým pohybem vzhůru a odvádí se opět v tangenciálním směru otvorem (2). 

Přívod vody je řešen v horní části komory tryskami (3) rozmístěnými po obvodu  

a nasměrovanými tangenciálně ve směru proudu plynu, takţe se vytváří na stěně 

komory souvislý vodní film, který splavuje odloučené částice. V horní části komory je 

nad rovinou trysek umístěna kuţelová vloţka (4), která brání úniku kapaliny 

z odlučovače. Tento typ odlučovače má nízkou měrnou spotřebu vody, kapalina zde 

 

 

 

 

Obrázek 5 Mokrý vírový odlučovač se smáčenými stěnami [2] 
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smáčí pouze odlučovací plochu. Odlučovač s tímto provedením je citlivý na vstupní 

teplotu plynu. Při vyšší teplotě a měrné spotřebě vody dochází k odpaření kapalného 

filmu a následně k nalepování částic na stěny komory. 

2.3.5 Mokré proudové odlučovače 

Mokré proudové odlučovače mají nejvyšší odlučivost, avšak mají nejvyšší tlakové 

ztráty. Vyuţívá se u nich setrvačný odlučovací princip při vysoké relativní rychlosti 

mezi plynem s částicemi a kapalinou. Ta je přiváděna různou formou do hrdla 

Venturiho trubice. 

Jelikoţ Venturiho trysku nelze libovolně zvětšovat, sestavuje se pro velké průtoky 

řada Venturiho trubic do společné skříně. U štěrbinového typu Venturiho odlučovače 

jsou místo kruhového profilu Venturiho trysky dvě delší protilehlé strany 

obdélníkového průřezu odlučovače vytvořeny v profilu Venturiho trysky a kratší rovné 

strany obdélníku pouze odlučovací prostor uzavírají. Toto konstrukční uspořádání 

umoţňuje zvětšování průtoku prodluţováním funkčních stran. Proudové odlučovače 

dosahují velmi dobré odlučivosti i pro velmi jemné prachy, ovšem za cenu 

mimořádně vysoké ztráty (aţ několika tisíc pascalů). [1] 

 

 

Obrázek 6 Některé ze způsobů řešení přívodu kapaliny do hrdla Venturiho trubice [2] 

Na obrázku 6 jsou znázorněny některé způsoby přívodu kapaliny: 

a) přívod kapaliny přes hrdlo Venturiho trubice axiální tlakovou tryskou, 
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b) trysky z kruhového prstence okolo trubice zaústěny přímo do hrdla, 

c) případ kdy je zaústění trysek do stěny hrdla trubice v rovině kolmé na směr 

prodění, trysky jsou nasměrovány, aby co nejvíce vykrýval průřez hrdla, 

d) řešení volného nátoku kapaliny po stěnách trubice, kde na hraně na vstupu do 

zúţeného hrdla je kapalina strhávána dynamickým účinkem proudu. [2] 

Rychlost plynu v hrdle dosahuje vysokých hodnot, aţ 100 m/s. Dynamickým účinkem 

proudu dochází k dalšímu tříštění kapaliny aţ na velikost kapek řádově desítky µm, 

které jsou schopny při vysoké relativní rychlosti proudu zachytit s vysokou účinností  

i částice submikronových velikostí. Správná funkce proudových odlučovačů je 

podmíněna dokonalým rozptýlením kapaliny po průřezu trubice. Tento poţadavek lze 

zajistit pouze u menších průřezů trubic, a proto se pro větší objemové průtoky 

pouţívá více článkové uspořádání nebo jsou řešeny ve tvaru štěrbin. [2] 

2.4 Filtry 

Filtrační zařízení pro odlučování tuhých částic můţeme rozdělit do dvou oblastí – 

filtraci atmosférického vzduchu a filtraci průmyslovou. 

Filtrace atmosférického vzduchu se vyuţívá pro klimatizaci, větrání a při úpravě 

pracovního prostředí. Také se pouţívá při úpravě vzduchu u vysokoúčinné 

technologické filtrace. Teplota filtrovaného vzduchu odpovídá standardním 

podmínkám. 

U průmyslové filtrace bývají částice větší neţ u atmosférického prachu i teplota je  

o mnoho vyšší a můţe dosáhnout aţ několik set °C. Po určité době dochází na 

filtračním materiálu k vytvoření vrstvy tuhých částic – filtrační koláč, který se 

v určitých časových intervalech odstraňuje. 

Při filtraci atmosférického vzduchu i průmyslové se mohou uplatnit prakticky všechny 

odlučovací principy. Filtraci lze všeobecně charakterizovat jako odlučovací proces, 

při kterém lze dosáhnout nejvyšších odlučivostí i pro submikronové částice, ovšem 

za cenu vysokých pořizovacích i provozních nákladů a velkých prostorových nároků. 

Základní omezení průmyslové filtrace vyplývá z omezené teplotní a chemické 

odolnosti filtračních materiálů vůči nosnému plynu i odloučeným částicím. [2] 
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Kvalitní filtrační vrstva je základem účinné průmyslové filtrace, která zabraňuje 

vstupu částic vrstvou. V průmyslové filtraci se zpravidla odlučují větší částice a tím se 

zanáší filtrační plocha velmi rychle, dochází k vytvoření shluku plošného charakteru. 

Tím, ţe dochází rychle k přemostění vláknité vrstvy částicemi, vzniká filtrační koláč. 

Na vrstvě jiţ odloučených částic dochází k dalšímu odlučování, tloušťka filtračního 

koláče je úměrná změně tlakové ztráty. 

Kdyţ se překročí určitá tlaková ztráta, musí se filtrační vrstva regenerovat. Při 

regeneraci se vlivem odstranění filtračního koláče, odstraní i částečně částice 

z filtrační vrstvy. Vlivem regeneračních cyklů se na povrchu filtrační vrstvy tvoří 

blokační vrstva, ta se regenerací neodstraní a brání pronikání dalších částic do 

filtrační vrstvy. 

Materiály, které se pouţívají pro průmyslovou filtraci, se rozdělují do třech skupin. 

Nejčastěji pouţívané jsou filtrační textilie, jako další skupina jsou zrnité vrstvy  

a potom porézní hmoty. Filtrační materiály pro vysoké teploty z teplotně odolných 

vláken se vyrábějí tkaním. Skleněná, uhlíková a kovová vlákna, to jsou materiály, 

které odolávají vysokým teplotám. Vypichovací technologií se vyrábí většina 

filtračních textilií. 

Struktura filtrační vrstvy (průměry vláken, poréznost a rovnoměrnost vrstvy, tloušťka 

vrstvy) rozhoduje zejména o odlučovacích schopnostech a tlakové ztrátě. 

Mechanické vlastnosti závisí kromě struktury vrstvy na materiálu vláken a zejména 

technologii výroby a rozhodují o ţivotnosti textilie a způsobu regenerace. Tepelné  

a chemické vlastnosti jsou určeny materiálem vláken a rozhodují o ţivotnosti textilie. 

Elektrické vlastnosti závisí rovněţ na materiálu vláken a jsou důleţitou vlastností při 

filtraci výbušných prachů nebo lze těchto vlastností vyuţít ke zvýšení odlučovacích 

schopností vrstvy. [2] 

Rozhodující při volbě filtračního materiálu je nutné zohlednit fyzikálně-chemické 

vlastnosti odlučovaných částic jako např. velikost částic, abrazivní vlastnosti, 

chemické působení částic na filtrační materiál, lepivost, elektrické vlastnosti. Také 

jsou důleţité vlastnosti plynu, nejniţší a také nejvyšší moţná teplota plynu, teplota 

rosného bodu a vlhkost plynu, přítomnost par kyselin, zásad a rozpouštědel a také 

výbušnost plynu.  
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Zachycení prachové částice je teoreticky vysvětlováno spolupůsobením několika 

vzájemně se doplňujících mechanismů: 

 sítovací účinek – přímé zachycení částic prachu větších neţ je průměr pórů 

filtrační přepáţkou nebo filtračním koláčem, 

 impaktní účinek – zachycení prachové částice v textilii po jejím nárazu do 

filtrační přepáţky, 

 difusní účinek – usazení prachové částice submikronové velikosti na vláknech 

filtrační přepáţky v důsledku Brownova pohybu (je náhodný pohyb částic 

v kapalném nebo plynném prostředí), 

 elektrostatický účinek – usazení částice prachu na povrchu textilních vláken 

působením elektrostatických sil, 

 sedimentační účinek – usazení částice prachu na filtrační látce účinkem 

gravitační síly. [3] 

Důleţité jsou i vlastnosti filtračních textilií, mezi ně patří fyzikálně-chemické 

vlastnosti, filtrační vlastnosti a také chemické vlastnosti. 

2.4.1 Fyzikálně-chemické vlastnosti filtrů 

Mezi fyzikálně-chemické vlastnosti patří hlavně průměry a materiál vláken, ale také 

poréznost vrstvy, tloušťka vrstvy, musí mít pevnost v tahu, a to jak podélnou tak  

i příčnou. Tyto materiály musí být teplotně odolné, rozměrově stálé. Také by měli mít 

schopnost zadrţet vodu a také musí mít určitý stupeň nehořlavosti. 

Z hlediska provozovatele zřejmě nejzávaţnější vlastnosti filtrační textilie je její 

teplotní odolnost. Teplotní odolnost je teplota, při které při jejím trvalém působení 

nedochází ještě k podstatným změnám ve vlastnostech filtrační vrstvy. [2] 

Ke zlepšení regeneračních schopností se netkané textilie tepelně upravuje tzv. 

zaţehlováním. Významné zlepšení regenerace a tím i sníţení provozní tlakové ztráty 

lze dosáhnout nanesením tenké porézní membrány z PTFE (teflonu) na vlastní 

filtrační vrstvu. [2] 

Významnou vlastností kovových vláken mezi vlastností filtrační vlákna se při výrobě 

dosahuje tzv. antistatické provedení. [2] 
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2.4.2 Filtrační vlastnosti filtračních materiálů 

Laboratorními zkouškami s pouţitím různých zkušebních prachů a aerosolů se 

stanovují odlučovací schopnosti průmyslových filtračních textilií. U nás se textilie 

ušitá do tvaru hadice zkouší zkušebním prachem, při určité rychlosti a určité vstupní 

koncentraci prachu. Také se u nás testují filtrační materiály na speciální zkušební 

trati aerosolem olejové mlhy. Touto zkouškou se stanový celková odlučivost Oc,  

u většiny průmyslových textilií dosahuje rozmezí 10 aţ 70%. [2] 

Pokud je celková odlučivost Oc<15% je to textilie s nízkou odlučivostí. Dosáhne-li 

celková odlučivost Oc=15 aţ 40% jedná se o textilie s dobrou odlučovací schopností. 

Za vysokoúčinnou se filtrační textilie povaţuje, kdyţ celková odlučivost je Oc>40%. 

[2] 

2.4.3 Chemické vlastnosti filtračních materiálů 

Důleţitou vlastností filtračních materiálů je jejich chemická odolnost vůči plynným 

znečišťujícím látkám – parám kyselin, zásad a rozpouštědel. Tato odolnost se 

hodnotí na základě úbytku pevnosti v tahu a klasifikuje stupněm 5 – vynikající 

(úbytek 0 aţ 5%), 4 – velni dobrá (5 aţ 10%), 3 – dobrá (10 - 15%), 2 – sníţená (15 - 

60%) a 1 – nedostatečná (>60%). [2] 

Podle způsobu skládání látky se látkové filtry dělí na hadicové (rukávové) a kapsové 

(plachetkové). U nás se v současné době vyrábějí látkové filtry hadicové  

a plachetkové, donedávna se vyráběly a filtry klínové. Hadicové provedení je 

nejstarší a dosud nejrozšířenější i provozně nejspolehlivější. Hadice dosahují délky 

aţ 10 metrů. Novější uspořádání je pouţito u kapsového filtru. Naskládání tkaniny do 

kapes je výhodnější z hlediska úspory místa (půdorysné plochy i obestavěného 

prostoru) neţ provedení hadicové, které je méně náročné na obsluhu a údrţbu. [1] 

Základní způsob regenerace u hadicových a kapsových filtrů je zpětný proplach nebo 

pulsní profuk. U hadicových filtrů lze regeneraci zpětným proplachem navíc 

kombinovat s mechanickými způsoby – kmitavým pohybem hadic v podélném směru 

nebo vytřásáním v rovině kolmé k ose hadic. V případě filtrace hrubších částic, jako 

je tomu např. u hrubého dřevního odpadu, lze u hadicových filtrů zajistit dostatečnou 

regeneraci pouze mechanickými způsoby. [2] 
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2.4.4 Kapsové filtry 

U kapsových filtrů s regenerací zpětným proplachem je většinou základní filtrační 

jednotka se čtvercovým nebo obdélníkovým půdorysem rozdělena do 4 komor, 

z nichţ kaţdá je vybavena samostatnou filtrační textilií ušitou do tvaru hlubokých 

kapes. Jejich nevýhodou je nutnost pouţití výstuh, které se do kapes vkládají z čisté 

strany filtru a které při filtraci zabraňují styku protilehlých filtračních ploch. Výstuhy 

bývají drátěné rámy a mohou být při nevhodné konstrukci a upevnění příčinou 

mechanického poškození textile. [2] 

 

Obrázek 7 Schéma kapsového filtru s regenerací zpětným proplachem [2] 

U obrázku 7, je schéma kapsového filtru s regenerací zpětným proplachem, kde 

vstupuje plyn do odlučovače bočním otvorem (1) a je vnitřním kanálem (2) přiveden 

do prostoru výsypky, odkud se rozděluje do 4 filtračních komor A, B, C, D, 

vybavených samostatnými filtračními textiliemi (3). Víko filtru tvoří regenerační panel, 

kde jsou umístěny pro kaţdou komoru zvlášť výstupní klapky (4) a regenerační 

klapky (5), ovládané regeneračním ústrojím (6). Při reţimu filtrace jsou všechny 

výstupní klapky (4) otevřeny a vyčištěný plyn proudí do společného potrubí (7). Při 

reţimu regenerace je vţdy výstup z jedné komory klapkou (4) uzavřen a příslušnou 

spřáhnutou klapkou (5) se otevře přístup venkovního regeneračního vzduchu. Přisátý 

vzduch se výsypkou rozdělí do zbývajících 3 filtračních komor. V reţimu regenerace 
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se v relativně krátkých časových intervalech, řádově postupně vystřídají všechny  

4 komory. Pro regeneraci zpětným proplachem platí jinak stejné zásady jako  

u hadicových filtrů. [2] 

2.5 Elektrické odlučovače 

Elektrické odlučování je proces, při kterém jsou tuhé čí kapalné částice odstraňovány 

z nosného plynu na základě působení elektrických sil. 

Elektrické odlučovače mají vysokou odlučivost i pro velmi malé částice prachu. Jejich 

nevýhodou je velká zastavěná plocha a vysoké investiční náklady. Pouţívají se 

hlavně pro velké průtoky, jemné prachy a vyšší nároky na odlučivost. Výhodou je 

poměrně malá tlaková ztráta (50 aţ 100 Pa) vzhledem k malé průtočné rychlosti (0,5 

aţ 0,2 m/s), a tím i relativní spotřeba elektrické energie. [1] 

U elektrických odlučovačů existuje celá řada soustav uspořádání elektrod, které lze 

rozdělit do 3 základních skupin. Jsou to: 

 soustava tvořená dvěma souosými elektrodami – troubové uspořádání, 

 soustava tvořená lineární elektrodou leţící uprostřed dvou navzájem 

rovnoběţných rovinných ploch – deskový ionizátor, 

 soustava tvořená lineárními rovnoběţnými elektrodami se stejnými roztečemi, 

které leţí uprostřed dvou navzájem rovnoběţných rovinných ploch – 

komorové uspořádání. [2] 

Směr průtoku plynu dělí odlučovače na horizontální a vertikální. Také se dělí na 

odlučovače suché a mokré, podle toho jakým způsobem se odvádí odloučené 

částice z usazovacích elekrod. Odlučovače mohou být dvou zónové a jedno zónové, 

podle toho, zda je nebo není oddělena zóna ionizační od odlučovací. 

2.5.1 Suchý horizontální komorový elektrický odlučovač 

Komorové odlučovače se ve směru průtoku plynu zapojují po elektrické stránce do 

sekcí. Maximální počet sekcí bývá 4 aţ 5, kaţdá sekce má samostatné napájení 

zpravidla různě vysokým napětím. U větších objemových průtoků lze odlučovače 

řadit i dva vedle sebe a takové uspořádání se nazývá zdvojené. Nové konstrukce 

elektrických odlučovačů pro střední objemové průtoky (kotelny) jsou modulové, kde 
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poţadovaná velikost odlučovače se volí vhodnou volbou počtu paralelně řazených 

modulů. [2] 

Pro čištění odpadních plynů je nejrozšířenější suchý horizontální komorový elektrický 

odlučovač, který je na obrázku 8. 

 

Obrázek 8 Schéma suchého horizontálního komorového elektrického odlučovače [2] 

Skříň odlučovače tvoří čtyřhranný vodorovný kanál, který je podle dispozice spojen 

se vstupním a výstupním potrubím přechodovými kusy různých tvarů. K dosaţení 

rovnoměrného rozdělení plynu po průřezu odlučovače se do přechodových kusů 

zabudovávají rozváděcí lopatky, které usměrňují proudění, do vstupního a případně  

i výstupního průřezu se umisťují rozdělovací stěny – pozice (1). Ve skříni odlučovače 

jsou rovnoběţně umístěné usazovací elektrody (2), které tvoří soustavu komor. 

Kaţdá usazovací elektroda je tvořena z několika za sebou svisle uspořádaných 

profilovaných pásů, které jsou za pomoci čepů zavěšeny na horním podélném 

závěsném trámci (3). V dolní části jsou jednotlivé pásy pevně uchyceny na 

oklepávací trámec (4), který je ve skříni uloţen tak, ţe je umoţněn jeho pohyb 

v podélném směru a v příčném směru je veden a zajišťuje se tak poţadovaná rozteč. 

Usazovací elektrody jsou vodivě spojeny ke skříni. [2] 

Usazovací elektrody bývají tvořeny z různě profilovaných pásů, které vytvářejí ve 

směru proudění plynu úplavy, zabraňující strhávání odloučených částic zpět do 

proudu plynu a umoţňují při oklepávání nerušený svod částic do výsypky. Usazovací 
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elektrody musejí být zároveň dostatečně tuhé, aby při oklepávání přenášely náraz po 

celé ploše elektrody. [2] 

3 Negativní vlivy prašnosti na ţivotní prostředí a člověka 

3.1 Imisní limity 

Důsledné prosazování všech dostupných technických opatření, vedoucích k omezení 

emisí na zdrojích znečišťování ovzduší, je klíčovým úkolem ochrany ovzduší, neboť 

tato opatření přímo ovlivňují míru znečišťování a výslednou kvalitu ovzduší. [1] 

Míra znečištění venkovního prostředí – imisní situace – je objektivně zjišťována 

monitorováním koncentrací znečišťujících látek. Kvalita ovzduší je pak hodnocena 

porovnáním zjištěných koncentrací s imisními limity, případně s přípustnými 

četnostmi překročení imisních limitů, které by podle legislativy neměly být 

překračovány. [4] 

Poţadavky na odlučování tuhých částic vycházejí v případě emisí do ovzduší ze 

zákonných předpisů v ochraně ovzduší. Tuhé emise patří spolu s plynnými 

znečišťujícími látkami SO2, NOx, CO a uhlovodíky CxHy mezi hlavní znečišťující látky. 

Pro jednotlivé technologie – zdroje emisí – jsou zákonem stanoveny maximální 

hmotnostní koncentrace, popřípadě i hmotnostní toky dané znečišťující látky, tzv. 

emisní limity, které rozhodují o výši poplatků za znečišťování ovzduší. Emisní limity 

jsou většinou stanoveny na základě současné světové úrovně technických 

prostředků k omezování emisí. [2] 

Imisní limity určují, jak velké koncentrace znečišťujících látek by neměly být 

překračovány a to jak ze zdravotních důvodů, tak i kvůli neţádoucímu vlivu na 

ekosystémy. V dnešní době probíhá stálé sledování kvality ovzduší a proto mohou 

úřady snadno přijímat opatření, která by neţádoucí stav měla změnit. Imisní limity 

stanovují kolik škodlivyn mohou vypouštět při svém provozu určité zdroje znečištění. 

V příloze č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb. (zákon o ochraně ovzduší), jsou imisní limity 

a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok. 
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Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví a maximální počet jejich překročení. 

Znečišťující 
látka 

Doba průměrování 
Imisní 
limit 

Maximální počet 
překročení 

Oxid siřičitý 1 hodina 350 µg.m
-3

 24 

Oxid siřičitý 24 hodin 125 µg.m
-3

 3 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg.m
-3

 18 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 µg.m
-3

 0 

Oxid uhelnatý 
maximální denní osmihodinový 

průměr
1)

 
10 mg.m

-3
 0 

Benzen 1 kalendářní rok 5 µg.m
-3

 0 

Částice PM10 24 hodin 50 µg.m
-3

 35 

Částice PM10 1 kalendářní rok 40 µg.m
-3

 0 

Částice PM2,5 1 kalendářní rok 25 µg.m
-3

 0 

Olovo 1 kalendářní rok 0,5 µg.m
-3

 0 

Tabulka 2 Imisní limity ze zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. 

Poznámka: 

1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením 

osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů  

a aktualizovaných kaţdou hodinu. Kaţdý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve 

kterém končí, tj. první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 

17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se 

provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin. [5] 

3.2 Vliv na ţivotní prostředí 

Vlivem suché nebo mokré atmosférické depozice se aerosol z ovzduší dostává do 

všech sloţek ţivotního prostředí. Čím menší má částice průměr, tím déle zůstává 

v ovzduší. Částice o velikosti menší neţ 1µm zůstávají v atmosféře i několik týdnů, 

dokud nejsou atmosférickými sráţkami (deštěm, sněhem, mlhou aj.) přeneseny na 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201#f4731933
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zemský povrch. Atmosférickými sráţkami dochází k rychlému přenosu prachových 

částic do ostatních sloţek ţivotního prostředí. 

Znečišťující příměsi se do padajících sráţkových elementů dostávají i v podoblačné 

vrstvě vzduchu. Sráţky představují v tomto směru důleţitý mechanismus, který 

významně napomáhá samočištění ovzduší tím, ţe padající sráţkové elementy 

zachycují částice nečistot a absorbují plynné sloţky znečištění. Bezprostředně po 

spadnutí významných sráţek nebo ještě v jejich průběhu vzduch často obsahuje 

méně znečišťujících příměsí neţ před jejich začátkem. Sráţky tedy působí příznivě 

na vlastní čistotu atmosféry, ale na druhé straně nečistoty takto odstraněné ze 

vzduchu přecházejí do sráţkové vody a mohou pak negativně působit na vegetaci, 

zamořovat půdu, povrchové i podzemní vody, poškozovat stavby apod. [4] 

Jestliţe koncentrace částic vzroste tak, ţe hustota aerosolu je větší neţ 1% hustoty 

vzduchu, pak je to mrak nebo také oblak. V mlze mají částice kulový tvar a jejich 

velikost je v rozsahu desetin mikrometru. Vliv na viditelnost v atmosféře má aerosol, 

který se označuje jako opar. 

Dým je aerosol z pevných částic, které mají tvar shluků a vznikají kondenzací par při 

vysokoteplotních procesech. Stejně jako kouř, ale ten obsahuje ještě navíc kapalné 

částice a je to výsledek nedokonalého spalování. Smog označuje viditelné znečištění 

atmosféry a to především v městských oblastech. 

3.3 Vliv prachových částic na člověka 

Prach patří k nejrozšířenějším škodlivinám, se kterými se člověk setkává kaţdý den,  

a to jak v běţném ţivotě, tak i při svých pracovních činnostech. Rozsah škodlivých 

účinků prachu na člověka je velmi široký, při jejich hodnocení záleţí na původu, 

vlastnostech a velikosti prachu, na jeho koncentraci v ovzduší a na délce působení. 

Také záleţí na individuální vnímavosti člověka na prach. Rozsáhlá legislativa 

zahrnuje předpisy pro pracovní prostředí, venkovní prostředí a i vnitřní pobytové 

prostory. 

Expozice prašných částic a jejich zdravotní účinky na člověka mohou mít různou 

formu. Některé prachy stykem s pokoţkou můţou způsobovat podráţdění nebo 

alergické odezvy a to zvláště u citlivých osob. Dýchací cesty jsou hlavní a nejčastější 
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cestou vstupu do lidského organismu. V horních cestách dýchacích jsou zadrţovány 

hrubé prachové částice. Pohybem řasinkového epitelu, který je v nosní dutině, se 

dostávají do nosohltanu a jsou spolknuty, vykašlány nebo vykýchány. Částice větší 

velikosti postupně v dýchacích cestách sedimentují a menší částice postupně 

pronikají hlouběji. Se zmenšující se velikostí částic stoupá pravděpodobnost 

průchodu do plicních sklípků a mohou se dostat aţ do krevního řečiště, kde se 

spolupodílí na vzniku kardiovaskulárních chorob. Frakce prachu, která je tvořena 

malými částicemi a je vdechnuta aţ do plic, je z hlediska zdravotního rizika 

nejnebezpečnější. Toto vdechování prašných částic můţe způsobit různé nepříznivé 

biologické reakce lidského organismu. 

Pokud je v ovzduší vysoká koncentrace prachu můţou se prachové částice usazovat 

v očích, nosu a ústech a mohou způsobovat nepříjemné pocity. Dlouhodobé 

vystavování těmto koncentracím i u prachu bez specifických účinků, přetěţuje 

samočisticí mechanismy plic. A sniţuje celkovou obranyschopnost člověka a můţe 

přispívat ke vzniku chronického zánětu průdušek. Působením těchto částic, ale  

i jejich odstraňování můţe způsobovat poranění pokoţky nebo sliznic. 

Prachy organického původu mohou vyvolat přecitlivělost, která se projevuje jako 

průduškové astma. Prach, který obsahuje choroboplodné zárodky, můţe způsobit 

váţná onemocnění, jako třeba bakteriální a plísňové infekce způsobené 

bioaerosolem. Toxické prachy způsobují kromě místního účinku na dýchací ústrojí  

a systematickou intoxikaci. 

Tyto prachy jsou absorbovány krví a to vede k nepříznivému vlivu na tkáně a orgány. 

Karcinogenní prachy při vdechnutí mohou vyvolat nádorová onemocnění u lidí, kteří 

jsou jim vystaveni. 

Z krátkodobých účinků zvýšené koncentrace prachu jsou významné především 

zvýšením nemocnosti u dětí i dospělých na respirační choroby. Má nepříznivé účinky 

na kardiovaskulární systém s vyšším rizikem úmrtnosti. U dlouhodobých účinků se 

můţe projevit sníţení plicních funkcí u dětí i dospělých, zpomalený růst včetně zrání 

kostí a sníţení předpokládané délky doţití. 
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Závěr 

V práci jsou shrnuty poznatky o sloţení, velikosti a chování prachových částic. Dále 

zde jsou popsány typy odlučovačů podle technologických principů a základní 

parametry, které se vyuţívají pro správnou volbu typu odlučovače v konkrétních 

průmyslových podmínkách. V neposlední řadě práce zmiňuje imisní limity udávané 

platným zákonem o ochraně ovzduší, které je nutno dodrţovat. 

V dnešní moderní době je vypouštění tuhých látek celosvětovým problémem, neboť 

se na ně váţí těţké kovy a další škodlivé látky. Ve snaze o řešení tohoto problému, 

je proto ze strany Evropské unie a potaţmo státu vyvíjen tlak, na instalaci výkonných 

odlučovacích zařízení u velkých ale i menších znečišťovatelů. K naplnění 

stanovených cílů jsou zaváděny předpisy pro ochranu ovzduší a imisních limitů, které 

se musí v rámci průmyslové výroby dodrţovat. Postupně také dochází ke zpřísnění 

těchto imisních limitů. Pokud pak nejsou předepsané limity dodrţovány, jsou na 

znečišťovatele ze stacionárních zdrojů uvaleny sankce za nevyčištěné, nebezpečné 

plyny a tuhé znečišťující látky vypouštěné do ovzduší. 

V současnosti vedou tendence spalování fosilních paliv omezit, coţ však 

v krátkodobém horizontu není moţné. Spalování paliv, která mají vysoký podíl emisí, 

tj. uhlí a těţké topné oleje, bychom měli začít omezovat a nahrazovat je tzv. „čistou 

energií“. V průběhu omezování bychom se měli snaţit alespoň spalování učinit co 

moţná nejméně škodlivé. Toho lze dosáhnout správným pouţitím technologicky 

vyspělých odlučovačů pevných částic. Pořízení těchto vyspělých odlučovačů je 

ovšem nákladné, a proto je třeba k jejich vyuţívání znečišťovatele donutit pomocí 

vhodně nastavených legislativních pravidel. 
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