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Abstrakt 

 

V tejto diplomovej práci sa venujem problematike odlučovania, elektrických 

odlučovačov a elektrostatického poľa. 

Simuláciu elektrostatického poľa som prevádzal pomocou programu ANSYS, pre tri 

druhy vysokonapäťových elektród. 

V prvej časti diplomovej práce sa venujem problematike odlučovania, vplyvom 

odlučovačov na ţivotné prostredie, konštrukcii elektrických odlučovačov a ich princípu. 

V druhej časti sa venujem reálnym modelom elektrického odlučovača a simulácií 

elektrostatického poľa v nich.  
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Abstract 

 

In this diploma thesis I am giving my attention to disputableness of segregation, 

electrical dusters and simulation of electrostatic field.  

Simulation of electrostatic field was made by me with the help of program ANSYS, for 

3 kinds of high-voltage electrodes.  

In the first part of diploma work I am dealing with the disputableness of segregation, 

effect of dusters on enviroment, constructions of electrical dusters and their principle. Second 

part is dealing with a real model of duster and simulation of eletrostatic field in it.  
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PREHĽAD OZNAČENÍ 

Symbol  Názov       Jednotka 

Malá abeceda: 

k    Boltzmanova konštanta      [J/K] 

     stredná kvadratická rýchlosť molekúl plynu  [m/s] 

     tlak plynu vzťažný     [Pa] 

 

Veľká abeceda: 

 

A    odlučovacia plocha     [  ] 

C   koncentrácia prímesi     [kg/  ] 

     koncentrácia prímesi vstupná    [kg/  ] 

      počtová koncentrácia iontov    [1/  ] 

     intenzita elektrického poľa     [V/m] 

     intenzita elektrického poľa počiatočná   [V/m] 

     intenzita elektrického poľa od plošných zdrojov  [V/m]  

     intenzita elektrického poľa od priestorového náboja 

   iontov       [V/m] 

     intenzita elektrického poľa od priestorového náboja 

   prímesi       [V/m] 

     plocha čistého prierezu odlučovacím prvkom  [  ] 

Q   veľkosť náboja      [C] 

T    absolútna teplota     [K]  

     preskokové napatie      [V]   

      napatie kritické počiatočné    [V] 

V    prietok plynu      [     ] 



 

Grécka abeceda: 

 

δ = d/R   pomerná rozteč ionizačných elektród   [1] 

     permitivita vákua      [F/m] 

ε    permitivita prostredia      [F/m] 

     permitivita častice      [F/m] 

η      účinnosť odlučovania      [%] 

ϑ   relatívna hustota plynu     [1] 

ω    migračná rýchlosť     [m.   ] 

     potencial zbieracej elektródy    [V] 

     teplota plynu vzťažná     K 
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ÚVOD 

Rast priemyselnej výroby,  hlavne v 19. a 20. storočí so sebou prináša aj väčší dopyt po 

elektrickej energii. To je sprevádzané aj negatívnymi javmi ako je zhoršenie ţivotného 

prostredia,  poškodzovanie krajiny a ľudského zdravia, vypúšťaním tuhých a plynných látok 

spalín do ovzdušia. Zvlášť v 21. storočí sa otvára otázka zmenšenia dopadu priemyslu na 

ţivotné prostredie a zavádzajú sa stále prísnejšie normy. V tomto ohľade má technika za úlohu 

obmedziť negatívne pôsobiace činitele. Plní to dvoma spôsobmi, za prvé hľadá nové výrobné 

technológie vyznačujúce sa menším vývinom negatívne pôsobiacich činiteľov a za druhé tým,  

ţe vytvára prostriedky schopné obmedzovať mnoţstvo škodlivín vznikajúcich vo výrobnom 

procese skôr, neţ sa môţu dostať do ovzdušia. Veľkú úlohu v snahe o zlepšenie ovzdušia hrajú 

práve takzvané elektrické odlučovače, alebo elektrostatické odlučovače. Umoţňujú oddeľovať 

tuhé a kvapalné prímesi z prúdiaceho plynu.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Odlučovanie a typy odlučovačov 

1.1.1 Problematika odlučovania v Českej republike 

V Českej republike došlo k výraznému zlepšeniu ţivotného prostredia, kedy krajina uţ 

nie je tak zaťaţovaná odpadmi a emisiami. Je to výsledok viac ako 50 miliardových investícii 

najväčšieho výrobcu elektrickej energie v ČR, akciovej spoločnosti ČEZ. Svedčí o tom zníţenie 

emisií popolčeka o 97%, emisií oxidu siričitého o 93%, oxidu dusíka o 60% a oxidu uhoľnatého 

o 80%. Takmer 90% vedľajších energetických produktov je moţné ďalej vyuţiť. 

Najrýchlejší a najrozsiahlejší ekologický program v Európe, ktorý prebehol v rokoch 

1992 – 1998 v ČR, predstavoval inštaláciu 28 odsírovacích jednotiek a 7 fluidných kotlov 

v klasických elektrárňach, rekonštrukciu odlučovačov popolčeka a modernizáciu riadiacich 

systémov elektrárni. Celkovo bolo odsírených  6462 MW inštalovaného výkonu. Z tejto 

hodnoty pripadá 5 930 MW na odsírenie pomocou tzv. výpierky dymových plynov, 497 MW je 

odsírené pomocou náhrady starých kotlov modernými s fluidným spaľovaním, u 35 MW došlo 

ku zmene paliva. Zároveň sa rozbehol aj útlmový program najstarších zariadení. V súčasnej 

dobe všetky klasické elektrárne emisné limity plnia, vo veľa prípadoch sa pohybujú výrazne pod 

stanovenou hranicou. 

Technológia a parametre pre zníţenie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré sa 

pouţívajú v ČR, odpovedajú úrovni najlepších dostupných technik doporučovaných Európskou 

úniou a umoţňujú plniť poţiadavky nových právnych predpisov pre ochranu ovzdušia.  

Väčšina odpadov vznikajúcich pri výrobe elektrickej energie v uhoľných elektrárňach 

sa stala v posledných rokoch pod označením vedľajšie energetické produkty vyhľadávanou 

surovinou, vyuţívanou predovšetkým v stavebníctve.  
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Tabuľka 1-1 Emisie vybraných znečisťujúcich látok zo spaľovaní palív v stacionárnych zdrojoch energetiky 

rok kvalita údaja jednotka SO2 NOx TZL 

1990 konečný údaj t/rok 1 808.4 386.7 606.1 

1995 konečný údaj t/rok 1 080.7 217.4 183.9 

2000 konečný údaj t/rok 256.0 160.0 45.5 

2005 konečný údaj t/rok 215.3 154.5 27.2 

2006 konečný údaj t/rok 208.9 149.2 25.4 

2007 predbeţný údaj t/rok 216.4 152.2 24.4 

Zdroj: ČHMU 

1.1.1.1 Prehľad tepelných elektrárni v Českej republike 

Dětmarovice – bola postavená v rokoch 1972 – 1976 a svojím výkonom 800 MW je 

najväčšia klasická elektráreň na Morave. Predstavuje 4 bloky o výkone 200 MW. Rok uvedenia  

do prevádzky 1975 – 1976.  

Hodonín – patrí medzi najstaršie prevádzkované elektrárne v Českej republike. Bola 

postavená v dvoch etapách v rokoch 1951 – 1957. Výber lokality pre jej výstavbu vychádzal 

z miestnych podmienok, blízkosti lignitového dolu a rieky Moravy. Inštalovaný výkon 105 

MW, 170 t páry/hod.. Rok uvedenia do prevádzky 1951 -1957. 

Chvaletica- nachádza sa v Polabí, asi 20 km na západ od Pardubíc. Celkový inštalovaný 

výkon 800 MW tvoria štyri 200 MW bloky. Elektráreň bola postavená v rokoch 1973 -1979. 

Ledvice – leţí na úpätí východnej časti Krušných hor, medzi kúpeľnými mestami Teplice 

a Bílina. 

Mělník - je zo všetkých výrobni ČEZ najbliţšie k Prahe – leţí pribliţne 13km pod 

sútokom Labe a Vltavy. Inštalovaný výkon Mělník II je 4 x 110 MW (2 x 110 MW odstavené 

1999). Rok uvedenia do prevádzky 1971. Mělník III ma inštalovaný výkon 1 x 500 MW. Rok 

uvedenia do prevádzky roku 1981. 

Počerady - leţí v severozápadnej časti Českej republiky. Inštalovaný výkon  

5 x 200 MW. Rok uvedenia do prevádzky 1970 -1977.  

Poříči - organizačná jednotka elektrárne pozostáva z dvoch prevádzok, a to z elektrárne 

Pořičí II výkon 3 x 55 MW, uvedená do prevádzky 1957 -1958 a Teplárny Dvůr Králové 

s výkonom 1 x 6,3 a 1 x 12 MW, uvedená do prevádzky roku 1955 a 1963. 

Prunéřov – je najväčším uhoľným komplexom v Českej republike. Leţí na západnom 

okraji severočeskej hnedouhoľnej  panvy v blízkosti Chomutova. Prunéřov I má inštalovaný 
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výkon 4 x 110 MW, bol uvedený do prevádzky roku 1967 -1968. Prunéřov II má výkon  

5 x 210 MW , do prevádzky uvedená v rokoch 1981 – 1982. 

Tisová – leţí v západnej časti Sokolovskej panve. Je najzápadnejšie situovaným 

energetickým zdrojom ČEZ, a patrí k najstarším hnedouhoľným elektrárňam. Tisová I ma 

inštalovaný výkon 183, 8 MW a bola uvedená do prevádzky roku 1958 – 1959. Tisova II má 

výkon 112 MW, rok uvedenia do prevádzky 1960 – 1962. 

Tušimice – Počiatok výroby elektriny v lokalite Tušimice sa datuje do rokov 1963 – 

1964, kedy bola do prevádzky uvedená elektráreň Tušimice I. Tušimice II majú inštalovaný 

výkon 4 x 200 MW a boli uvedené do prevádzky v rokoch 1974 – 1975. 

Obrázok 1-1 Mapa uhoľných elektrárni v ČR 

 

Zdroj:[7] 
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Obrázok 1-2 Schéma tepelnej elektrárne 

 

Zdroj: [7] 

1.1.1.2 História odlučovania 

Uţ v roku 1824 Hohlfeld a neskôr v roku 1883 Lodge, ktorému neboli Hohlfeldové 

pokusy známe, potvrdili radou experimentov, ţe odlučovanie častíc elektrickou cestou je 

moţné. V roku 1906 v Amerike Cottrell preukázal, ţe princíp elektrického odlučovania je 

pouţiteľný aj v prevádzke. V rovnakej dobe konal podobné pokusy v Nemecku Moeller. Najprv 

to bola zostava sršiaci drôt a trubka ako usadzovacia plocha, neskôr pokusy rozšíril na drôt proti 

rovinnej ploche zbieracích elektród. Výskum a vývoj bol aţ do prelomu storočia značne brzdený 

tým, ţe nebol k dispozícií vhodný zdroj vysokého jednosmerného napätia. V tejto dobe 

dochádza k vynálezu rotačného usmerňovača, čím je otvorená cesta k búrlivému rozvoju tohto 

odvetvia techniky v odprašovaní. U nás sa s elektrickým odlučovaním začalo aţ  

kompletovaním rozpracovaných dodávok za II. svetovej vojny a bola zaloţená na praktických 

poznatkoch prevzatých zo zahraničných firiem. V roku 1948 sa začali u nás systematickejšie 

zbierať poznatky z experimentálnych a vývojových prací. V roku 1954 bol zaloţený v Prahe 

Výskumný ústav vzduchotechnických a chemických zariadení, ktorý v roku1958 prešiel do 
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ZVVZ Milevsko a od tejto doby sa u nás datuje zahájenie prací v oboru elektrického 

odlučovania.[5] 

Obrázok 1-3 Elektrický odlučovač vo výrobni na  biomasu 

 

Zdroj: [8] 

1.1.1.3 Princíp použitia odlučovačov 

Zabezpečenie technologických podmienok výroby z hľadiska ďalšieho vyuţitia plynu, 

ochrana ľudského zdravia, ktorá úzko súvisí s ochranou ţivotného prostredia (predovšetkým  

vo veľkých priemyslových aglomeráciách – Ostravsko). 

Skladajú sa zo zdroja aerodisperznej prímesi a nosného plynu, zo zariadenia 

odlučovacieho (technického prostriedku slúţiaceho ku zmenšovaniu mnoţstva neţiaducich 

prímesi v nosnom plyne), zo zariadení dodatkových (zabezpečujú funkciu zariadenia 

odlučovacieho a jeho reguláciu, funkciu zariadení slúţiacich k doprave plynu a prímesi od 

zdroja k odlučovaciemu zariadeniu a dodatkových zariadení, ktoré pozitívne ovplyvňujú 

funkciu celku), zo spotrebiča (zariadenie, zariadenia v ktorých je ďalej vyuţívaný plyn, 

zachytená prímes, alebo oboje)  

Voľba odlučovacieho zariadenia závisí na veľkosti častíc, ich rozdelenia a tvaru, 

niektorých fyzikálnych vlastnostiach (napr. mernom odpore) a hodnote emisného limitu. 
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Obrázok 1-4 Prehľad veľkosti častíc v μm 

 

Zdroj: [2] 

Zvlášť u rozmerov nečistôt pod 2,5 μm nie sú ochranné mechanizmy v dýchacích 

cestách ľudského organizmu schopné tieto častice odlúčiť, čo vedie u toxických látok k vzniku 

chronických chorôb.  

1.2 Základné rozdelenie odlučovačov 

Odlučovače delíme podľa spôsobu odlučovania do troch základných skupín, tieto sa 

ďalej delia na mokré a suché. 

1.2.1 Odlučovače mechanické 

Mechanické odlučovače sú zaloţené na gravitácii a zotrvačnosti. Medzi suché 

odlučovače patria ţalúziové, vírové a usadzovacie komory. Vyznačujú sa jednoduchou 

konštrukciou, nízkymi počiatočnými nákladmi, nízkou spotrebou energie. Vyuţívajú sa 

k odlučovaniu pri vysokých teplotách, väčšinou ako prvý stupeň odlučovania. Mokré 

odlučovače majú oproti suchým vyššiu odlučivosť, danú väzbou prachu na kvapalinu,  

sú vhodné aj pre lepivé prachy a poskytujú moţnosť súčasného odlúčenia aj plynných 

znečisťujúcich látok. Nevýhodou je však vysoká spotreba vody, nutnosť prevádzky kalového 
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hospodárstva, náročná obsluha a údrţba, väčšie pôsobenie korózií. Patria sem prúdové, 

hladinové, vírové mokré a penové odlučovače. 

1.2.2 Odlučovače filtračné (tkaninové) 

U filtračných odlučovačov prebieha proces odlučovania na základe prechodu 

odpadných plynov filtračnou vrstvou. Väčšie častice neprejdú filtračnou vrstvou a zachytia sa 

na jej povrchu. Filtračné materiály sa delia do troch skupín. Sú to filtračné tkaniny, zrnité vrstvy 

a porézne hmoty. Najčastejšie sa pouţívajú filtračné tkaniny. Väčšina filtračných materiálov sa 

vyrába vpichovaním. Tkané textílie slúţia na odlučovanie častíc pri vysokých teplotách. 

1.2.3 Odlučovače elektrostatické 

Elektrostatické odlučovače sa uplatňujú nielen v elektrárňach, ale aj v spaľovniach 

odpadu, teplárňach, cementárniach, chemickom a hutníckom priemysle. Princíp 

elektrostatického odlučovania popolčeku spočíva vo vyuţití príťaţlivých síl. Aktívny priestor 

elektrického odlučovača tvorí sústava vysokonapäťových a usadzovacích elektród vzájomne 

umiestnených do radov v daných rozmedziach. Na vysokonapäťové elektródy sa privádza veľmi 

vysoké jednosmerné záporné napätie 30 – 100 kV, usadzovacie elektródy sú uzemnené. Takto 

vzniká medzi elektródami silné elektrické pole a korónový výboj. Častice prachu obsiahnuté  

v prúde plynu prechádzajú priestorom medzi elektródami a získavajú záporný náboj. Pôsobením 

silného elektrického poľa sú nabité častice priťahované na povrch usadzovacích elektród, kde sa 

usadzujú. Vysokonapäťové elektródy majú tvar drôtu, situovaných do radov, usadzovacie 

elektródy sú doskovej konštrukcie. Mechanickým oklepávaním kladivami ovládanými vačkou 

sa prach z usadzovacích elektród uvoľňuje a padá do výsypky, odkiaľ je kontinuálne odvádzaný 

k ďalšiemu vyuţitiu alebo k odstráneniu. Elektrostatické odlučovače sa inštalujú preveľké 

prietoky odpadových plynov.  
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Obrázok 1-5 Prierez  elektrickým odlučovačom 

 

Zdroj: [7] 

1.3 Elektrické odlučovače 

1.3.1 Elektrické odlučovacie zariadenie 

Skladá sa zo súboru zariadení, ktoré sú potrebné k uskutočneniu a riadeniu 

odlučovacieho procesu, ide o:  

a) rozvádzač  

b) rozvádzač usmerňovača  

c) usmerňovač  

d) rozvod jednosmerného VN s prepínačmi VN a ističmi  

e) elektrický odlučovač  

f) zariadenie doplňujúce vybavenie usmerňovacej stanice, ak je pouţitá 
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Elektrické odlučovače sa podľa prevedenia elektród delia na: 

a) El. odlučovače rúrkové   b)  El. odlučovače komorové 

 

Zdroj: [1] 

Rúrkové- odlučovací prvok je tvorený osovo symetrickou, valcovou zbieracou 

elektródou v jej ose sa nachádza jedna ionizačná elektróda. Odlučovač je zostavený z mnoţstva 

takých prvkov, radených paralelne. Rúrkové odlučovače sa k čisteniu veľkého mnoţstva plynov 

uţ nepouţívajú. 

Komorové- zbieracie elektródy sú doskovej konštrukcie, elektróda má tvar steny 

1.3.1.1 Voľba veľkosti elektrického odlučovača 

Veľkosť odlučovača je závislá na poţadovanej výstupnej koncentrácii, ktorá sa 

najčastejšie zohľadňuje ako odlučovacia účinnosť. Rozmery odlučovača určuje potrebná 

odlučovacia plocha. Vzťah medzi účinnosťou elektrického odlučovača a jeho veľkosťou sa 

vyjadruje Deutsch - Andersonovou rovnicou: 

η = 100   η = 100 
p

kp

C

CC 

 

(1.1) 

  1 – η = e V

A

 

(1.2) 

  A = ln


V
*

1

1


 

(1.3) 

Obrázok 1-7 Rúrkový odlučovač Obrázok 1-6 Komorový odlučovač 
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kde: η   je účinnosť odlučovania, [%] 

ω  migračná rýchlosť, [m.   ] 

A  odlučovacia plocha, [  ] 

V  prietok plynu, [     ] 

Migračná rýchlosť ω je teoreticky priemerná rýchlosť, pri ktorej elektricky nabitá 

častica dosiahne povrch zráţanej elektródy. Tato rýchlosť závisí na tom, ako ľahko sa častice 

nabijú. Hodnota sa zvolí empiricky na základe skúsenosti. Faktory ovplyvňujúce migračnú 

rýchlosť závisia na kvalite samotného paliva a popolčeku, na prevádzkových podmienkach  

a rozloţení prietoku pretekajúceho plynu. 

 

Zdroj: [8] 

Tieto faktory ovplyvňujú tieţ schopnosť častice prijať náboj. Beţne sa vyjadruje 

merným odporom (rezistivitou) vyjadreným v Ω.cm. Na obrázku 1-8 sú znázornene typické 

krivky merného odporu dvoch popolčekov. Vysoký merný odpor popolčeka má za následok 

malú migračnú rýchlosť a vyţaduje odlučovač s veľkou odlučovacou plochou, zatiaľ čo nízky 

merný odpor vedie k menšej potrebe odlučovacieho povrchu. Za hranicou merného odporu  

Obrázok 1-8 Krivky menného odporu 



Teoretická část 

12 

 

od ktorého voľba veľkosti odlučovacej plochy je závislá výhradne na skúsenosti sa povaţuje  

1010 Ω.cm. 

Z uvedeného príkladu je poznať, ţe merný odpor popolčeka, ktorý majú paliva s nízkym 

obsahom síry, je vysoký, zatiaľ čo palivá s vyšším obsahom síry majú merný odpor niţší. Uhlie 

s vyšším obsahom síry má totiţ v spalinách aj vyšší obsah oxidu sírového (u uhlia cca 1 %  

z celkového obsahu oxidov síry v spalinách), ktorý priaznivo pôsobí na odlučivosť 

v elektrickom odlučovači. Rovnako ako obsah oxidu sírového aj vyšší obsah vodnej páry  

v spalinách priaznivo ovplyvňuje odlučivosť. Pre zlepšenie odlučivosti prídavkom týchto 

zlúčenín sa pouţíva výraz „kondicionovanie“ spalín. 

1.3.1.2 Usporiadanie elektrických odlučovačov 

Najčastejším usporiadaním sú skrine orientované horizontálne na smer toku plynu 

a s doskovými zvieracími elektródami uloţenými zvisle. Usadený prach sa z povrchu elektródy 

odstráni oklepávaním. Elektródy sú usporiadané do 2 aţ 5 sekcií, kaţdá z nich je nezávisle 

napájaná jednosmerným prúdom. Jedna sekcia sa volí do rezervy pre prípad výpadku niektorej 

zo sekcií s cieľom dodrţať predpísanú hodnotu emisného limitu. Vertikálni odlučovače sa 

stavajú výnimočne, napr. pre plyny s vysokou teplotou alebo tam, kde je to nutné  

z dispozičných dôvodov. Väčšinou sa vyrábajú z konštrukčnej ocele. 

Elektrostatické filtre sa stavajú preveľké prietoky odpadných plynov. Konštruujú sa 

s odlučovacími plochami od 100 do 15000 m2 a pre veľkosť odlučovaných častíc 0,01- 60 μm. 

Postupová rýchlosť spalín býva aţ 0,2 m.s-1 a tlaková strata je nízka cca 20 – 50Pa. Sú vhodné 

pre odlučovanie prachu z odpadných plynov aţ do teplôt cca 380 °C. Odlučovacia účinnosť 

často prekračuje 99,9 %. 
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Tabuľka 1-2 Možnosti odlučovača 

Moţnosti odlučovačov 

 

Mnoţstvo plynu  Do 600   /s 

Teplota plynu  Do 400°C 

Tlak  Do 2000 kp/   

Rýchlosť prúdenia  0.6 – 2.5 m/s 

Tlaková strata  5 – 20 kp/   

Veľkosť častíc   0.1 – 200 μm 

Koncentrácia  0.001 -200 g/   

Chem. zloţenie prachu  Ţiadne zásadné ohraničenie 

Doba zotrvania  1 – 10 s. - priemerne 

Účinnosť  80 – 99.9 % 

Elektrické napätie  40 – 70 kV 

Príkon koróny  300 W/       

 

Zdroj: [5] 
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1.4 Konštrukcia elektrického odlučovača 

Obrázok 1-9 Schéma elektrického odlučovača. 

 

Zdroj:[6] 

1. Systém rozdeľovacích stien vo vstupnom diele zaisťuje rovnomerné rozdelenie prúdenia 

plynu do celého prierezu el. odlučovača 

2. Vo vzduchotesnej skrini sú upevnené a fixované vnútorné časti: 

- systém usazovacích elektród 

- systém vysokonapäťových elektród 

- cloniace plechy a ostatné prvky 

3. Usmernené VVN je dodávané na vysokonapäťové elektródy cez zavesenie 

vysokonapäťového systému 

4. Vysokonapäťový systém kaţdého el. pole (sekcie) je zavesený na kónických podperných 

izolátoroch 

5. Vysokonapäťové elektródy sú vypnuté v tuhých rúrkových trámoch 

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

7. Oklepávacie systémy pomocou kladív a nárazníkov regenerujú (čistí) vysokonapäťové aj 

usadzovacie elektródy v nastavených cykloch 

8. Odlúčený prach padá vplyvom oklepávania do výsypok [6] 
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1.4.1 Vysokonapäťové a usadzovanie elektródy 

Typy vysokonapäťových elektród:  

1. Pruţinové D1 

2. Tuhé D3 

3. Ihlové  D4 

4. Hrotové D5, D7 

5.  

 

Zdroj: [6] 

Vysokonapäťové elektródy sú upevnené v rúrkových rámoch pomocou svorníkov. 

Systém vysokonapäťových elektród kaţdej sekcie je elektricky oddelený od uzemnených častí 

skrine porcelánovými kónickými izolátormi. 

Jednotlivé rámy vysokonapäťových elektród a vlastné elektródy sú čistené 

mechanickým odklepom, ktorý zaisťujú zdvíhané kladivá uchytené na hriadeli. Oklepávanie je 

prevádzané programovo v pravidelných intervaloch. 

  

Obrázok 1-10 Typy vysokonapäťových elektród 
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Typy profilov usadzovacích elektród: 

C1 (šírka 640 mm)  

C2 (šírka 500 mm ) 

V1 (šírka 640 mm) 

CS11 (šírka 640 mm)  

CS1 (šírka 640 mm)  

SCS (šírka 640 mm)  

CSH2 (šírka 480 mm) 

Obrázok 1-11 Ukážka usadzovacích elektród 

 

Zdroj: [6] 

Usadzovacie elektródy sú konštrukčne riešené tak, aby boli dostatočne tuhé a zároveň 

maximálne vyuţívali obalových kriviek dopadu korónových výbojov vyţarovaných 

z vysokonapäťových elektród. Vyrábané sú valcovaním za studena z hlboko tonáţneho plechu 

o hrúbke 1,2 aţ 1,5 mm. 

Usadzovacie elektródy sú upevnené na závesných trámikoch voľne na čapoch . 

V spodnej časti sú vzájomne spojené v oklepávacom trámci nitovými spojmi. Spodné pevné 

uchytenie a horné voľné zavesenie zaručuje dokonalý prenos energie od oklepávacích kladív  

do celej rady usadzovacích elektród. Oklepávanie je prevádzané programovo v pravidelných 

intervaloch a zaisťuje odvod usadeného prachu z elektród do výsypok.[6] 
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Obrázok 1-12 Oklepávacie kladivá 

 

Zdroj: [3] 

1.4.2 Napájanie elektrických odlučovačov 

Napájacie zdroje veľmi vysokého usmerneného napätia. 

Elektrické odlučovače sú napájané jednosmerným prúdom zo zdrojov veľmi vysokého 

usmerneného napätia. 

Charakteristika napájacích zdrojov: 

 Jednofázové kremíkové usmerňovače s vysokonapäťovým transformátorom 

a meracími obvodmi  

 Jednofázové kremíkové usmerňovače s vysokonapäťovým transformátorom  

spojené s pulzným generátorom a meracími obvodmi  

 Trojfázové kremíkové usmerňovače s vysokonapäťovým transformátorom  

so spínaným meničom vysokých kmitočtov a meracími obvodmi 

Riadiaci systém napájacích zdrojov zaisťuje 

 Reguláciu napájacieho zdroja 

- Obmedzenie maximálneho napájacieho napätia 

- Obmedzenie maximálneho napájacieho prúdu 

- Nastavenie parametrov automatickej regulácie 
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- Signalizáciu skratu v elektrickom odlučovači 

- Potlačenie vplyvu spätnej koróny v elektrickom odlučovači 

- Semipulzné napájanie s voľbou počtu periód 

- Registráciu počtu preskokov 

- Zobrazenie okamžitej volt-ampérovej charakteristiky 

 Komplexné riadenie – Prevádzku elektrického odlučovača sleduje a komplexne 

riadi viacúrovňový mikropočítačový stavebnicový systém. 

 Optimalizácia prevádzky – Dosiahnutie minimálneho odberu elektrickej energie 

pri dodrţaní emisného limitu, alebo najniţšieho moţného úletu prachových 

častíc. 

1.5 Elektrické vlastnosti častíc 

Základnými elektrickými vlastnosťami častíc, ktoré sa uplatňujú pri odlučovaní, sú 

náboj častíc a elektrický odpor vrstvy častíc. Obe elektrické vlastnosti sa priamo uplatňujú 

u elektrických odlučovačov. 

1.5.1 Umelé nabíjanie častíc 

Aby mohlo dôjsť k účinnému elektrickému odlučovaniu, musia byť častice nositeľom 

dostatočne vysokého monopolárneho elektrického, ktorý častice získajú umelým nabíjaním. 

Základný spôsob nabíjania, pouţívaný u elektrických odlučovačov, je nabíjanie voľnými 

iontami, vznikajúcimi pri korónovom výboji. Pri tomto spôsobe nabíjania sa uplatňujú dva 

princípy – nabíjanie častíc elektrickým poľom a nabíjanie častíc difúziou iontov.   

1.5.1.1 Nabíjanie častíc elektrickým poľom 

Ak sa nachádza častica v elektrickom poli o intenzite E, dochádza vplyvom rozdielnych 

dielektrických vlastnosti častice a plynného prostredia k deformácií elektrického poľa v okolí 

častice. Ak permitivitu vákua označíme    (  = 8,854 .       F/m), sú dielektrické vlastnosti 

častice vyjadrené permitivitou častice    a dielektrické vlastnosti prostredia permitivitou 

prostredia ε. Ako    , tak aj ε sú bezrozmerné čísla – dielektrické konštanty, ktoré vyjadrujú, 

koľkokrát je permitivita daného prostredia väčšia ako permitivita vákua. U plynného prostredia 

je moţné uvaţovať ε = 1, u kvapalín a tuhých látok je   > 1. 
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Intenzita elektrického poľa    (V/m) je úmerná hustote siločiar. Ak sa nachádzajú 

v danom elektrickom poli ionty plynu určitej polarity, pôsobí na ne sila         . Vzhľadom 

k malej hmotnosti sa ionty pohybujú pribliţne po siločiarach a po dopadu na časticu uľpievajú 

na jej povrchu. Veľkosť náboja Q (C) s časom t rýchlo narastá podľa vzťahu 

Q =    ε π    E k 
 

    
 

(1.4) 

kde    (s) je časová konštanta, polčas nabíjania, dosahujúci hodnôt rádovo      s. Uţ za veľmi 

krátky čas je moţné uvaţovať t/(      ≈ 1 a vzhľadom k hodnote ε    1 sa dá vzťah (1.4) 

prepísať do zjednodušeného tvaru  

Q =    π    k E 

(1.5) 

tento náboj Q sa nazýva saturačný náboj a značí maximálny náboj (násobok elementárneho 

náboja e), ktorý môţe častice za daných podmienok získať. Obmedzenie náboja na určitú 

maximálnu hodnotu je dôsledkom skutočnosti, ţe častica prílivom iontov získava náboj 

rovnakej polarity a vytvára okolo seba vlastné elektrické pole, ktoré bráni prílivu ďalších 

iontov. 

V oboch vzťahoch (1.4) aj (1.5) značí k takzvanú nabíjaciu konštantu, pre ktorú platí 

k = 1 + 2 
    

     
 = 

    

    
 

(1.6) 

kde    je relatívna častica a prostredie 

   = 
  

 
 

(1.7) 

pretoţe je  

k    1 + 2 
    

    
 = 

   

    
 

(1.8) 
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Permitivita častice    sa teoreticky môţe pohybovať v medziach od 1 (nevodivý 

materiál – izolant) aţ po ∞ (ideálne vodivý materiál). Cez tento veľmi široký rozsah    sa 

nabíjacia konštanta k = 1 mení iba v úzkych medziach k = 1 aţ 3. U väčšiny reálnych prachov 

dosahuje konštanta hodnoty k = 2 aţ 2,5. Významná je aj závislosť permitivity častice na 

vlhkosti materiálu častice. Vlhké častice majú väčšiu   , väčšiu k a sú teda schopné pojať väčší 

saturačný náboj neţ častice suché. 

1.5.1.2 Nabíjanie častíc difúziouiontov 

Okrem svojho základného pohybu po siločiarach vykonávajú ionty plynu vplyvom 

zráţok s molekulami plynu aj náhodný Brownov pohyb. U veľkosti častice a < 0,2 μm je 

deformácia elektrického poľa v okolí častice tak malá, ţe dominantným princípom nabíjania 

častíc sa stáva difúzia iontov na povrchu častice.  Na základe kinetickej teórie plynov sa dá 

časový priebeh nabíjania častice vyjadriť vzťahom 

Q = 
       

 
 ln    

       
 

     
   

(1.9) 

v ktorom T (K) značí absolútnu teplotu, k je Boltzmanova konštanta, k = 1.3805 .       J/K, 

    (1/  ) je počtová koncentrácia iontov,    (m/s) stredná kvadratická rýchlosť molekúl plynu, 

ktorá je rádovo rovnaká ako rýchlosť zvuku. 

Nabíjanie difúziou prebieha oveľa pomalšie ako nabíjanie po siločiarach 

a rovnováţneho stavu sa dosahuje teoreticky po uplynutí nekonečne dlhej doby. V praxi sa 

pouţíva pre výpočet náboja Q zjednodušený vzťah  

Q =     a e. 

(1.10) 

kde veľkosť častice a sa udáva v (m).Tento vzťah dobre vyhovuje beţným pomerom 

v odlučovacích zariadeniach (teplota T, koncentrácia iontov    , doba zdrţania t). 

Aj keď niektorý z uvedených princípov nabíjania častíc prevláda, prebieha u malých, 

aj veľkých častíc súčasne nabíjanie po siločiarach aj nabíjanie difúziou iontov. Pri časticiach  

a > 1 μm prevláda nabíjanie po siločiarach, pri časticiach a < 1 μm prevláda nabíjanie difúziou 

iontov. [3] 
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Obrázok 1-13 Náboj častice Q v závislosti na veľkosti častice a 

 

Zdroj: [3] 

1.5.2 Elektrické pole v odlučovačoch 

Základným činiteľom pri ktorom sa realizuje elektricky odlučovací proces,  

je nehomogénne el. pole vyvolané tým , ţe sa medzi elektródy vhodne usporiadanej sústavy 

privedie napätie. Na priebeh elektrického odlučovacieho procesu pôsobí el. pole tým, ţe silovo 

pôsobí na nabite častice prímesi a cez proces nárazovej ionizácie plynu a nabíjania častíc 

aerodisperznej prímesi. Jednotlivé procesy na seba nadväzujú, ale sa aj vzájomne ovplyvňujú. 

Obrázok 1-14 Priebeh nabíjania častice v elektrickom poli. 

 

Zdroj: [6] 
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1.5.2.1 Elektrické pole v rúrkovom odlučovači 

Skladá sa zo zloţiek:    od plošného náboja na elektródach,    od priestorového náboja 

iontov,    od priestorového náboja elektricky nabitej prímesi.   

Riešenie vychádza z určenia intenzity elektrostatického poľa    v sústave dvoch 

valcových elektród o polomeroch r ( elektróda ionizačná pripojená, na izolovaný pól zdroja 

napätia) a R (elektróda zbieracia, uzemnená) 

Intenzita elektrického poľa vyvolaného nábojmi elektród je určená vzťahom 

     
 

        
 = 

 

  
 

(1.11) 

Bezrozmerná veličina  

F = ln (R/r)  

(1.12) 

sa označuje ako činiteľ geometrického usporiadania sústavy elektród.  

Uvedený vzťah (1.12)  platí pre prevaţnú časť dĺţky sústavy. Iba v okrajových častiach 

sústavy dochádza k rozptylu silových čiar a k zoslabeniu poľa. Smer silových čiar je 

v prevaţnej časti prvku radiálny a hladinové plochy (ekvipotencialy) sú valcové a suosé so 

sústavou elektród. Vzdialenosť dvoch susedných hladinových plôch elektrostatického poľa sa 

zväčšuje v smere od vnútornej k vonkajšej elektróde. 

Obrázok 1-15 Činitele geometrického usporiadania sústav elektród 

 

Zdroj: [1] 

a) rúrkový odlučovač 

b) doskový ionizátor 

c) komorový odlučovač 
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1.5.2.2 Elektrické pole v komorovom odlučovači 

O zloţkách Ei a Ep platí v podstate to isté, čo u rúrkových odlučovačov. Aj tu sa 

elektrické pole mení v dôsledku odlučovania, zmeny náboja prímesi a vzniku vrstvy prímesi 

v smere prúdenia vzduchu. Jednej komore odlučovača prináleţí niekoľko ionizačných elektród 

umiestnených, obvykle s rovnakou roztečou d, v rovine poliacou vzdialenosť dvoch susedných 

zbieracích elektród. Takéto usporiadanie sústavy je nutné preto, aby sa v odlučovačoch vytvorili 

miesta v ktorých dochádza k nárazovej ionizácií plynu. Celá sústava elektród má vo svojej 

ionizačnej časti periodický charakter, ktorého pôsobenie sa nutne prenáša na jednotlivé veličiny 

a procesy (elektrické pole, prúd iónov, nabíjanie prímesi, pohyb časti prímesi). Periodický 

charakter javov súvisí s tým, ţe ionizačné elektródy komorových odlučovačov sú usporiadané 

naprieč prúdu plynu. 

Pri určovaní rozloţenia elektrostatického poľa sa dá pouţiť metóda zrkadlenia. 

V elektróde  pripojenej na izolovaný pól  zdroja napätia je zabudovaných niekoľko ionizačných 

elektród. Potenciál poľa v rovine prechádzajúci strednou elektródou sústavy (η = 0) tvorenou 

lichým počtom elektród, kolmej k elektróde zbieraciej, je v tomto prípade  

φ = 
  

 
 ln 

    
 

 
      

     

  
  

 + 2 
  

 
    

   

    
 

 
       

 

  
      

     

 
          

 
    

 

(1.13) 

Kde δ = d/R je pomerná rozteč ionizačných elektród. Pro ξ = 1 (povrch zbieracej 

elektródy) je potencial   = 0. Na povrchu zbieracej elektródy sa podobne určí potencial poľa 

         
  

  
    

 

   

    
 

  
     

    
 

  
     

   

(1.14) 

Pri U = (           

    
 

  
  

  
     

   

    
 

  
     

    
 

  
     

 

(1.15) 
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1.5.3 Koróna 

Spoľahlivej činnosti elektrického odlučovača a dobrej odlučivosti je moţné dosiahnuť 

len vtedy, ak dôjde v elektrickom odlučovači k zvláštnemu druhu elektrického výboja - koróne. 

V zásade sa dá pouţiť záporná, alebo kladná koróna (ionizačná elektróda je pripojená na 

záporný, alebo kladný pol zdroja usmerneného napätia), dáva sa pri odlučovaní tuhých 

a kvapalných prímesí z technologických , alebo odpadných plynov, teda takmer vo všetkých 

prípadoch, keď aerodisperzna zmes nie je vylučovaná zo vzduchu, prednosť zápornému 

korónovému výboju pre jeho väčšiu stabilitu aj preto, ţe umoţňuje prevádzku odlučovača pri 

vyššom napätí a väčšom prúde. Kladná koróna sa pouţíva pri odlučovaní zo vzduchu, lebo pri 

nej vzniká menej ozónu.  

Medzi zápornou a kladnou elektródou sú rozdiely v polarite, veľkosti emitovaného 

prúdu iontov a aj vo vzhľade. Záporná koróna je rozloţená len na veľmi slabých, hladkých 

a dokonale čistých drôtových ionizačných elektródach. Ak sú na povrchu elektródy elektricky 

preferované miesta ako zuby, hroty, ostne, sústreďuje sa prevaţná časť výboja do týchto miest. 

Vzhľad aj vlastnosti zápornej koróny súvisia s tým, ţe sa do transportnej oblasti za pôsobenia 

elektrického poľa dostávajú elektróny, ktoré sa ešte len viaţu na neutrálne molekuly plynu, 

ktoré pretvárajú na normálne ionty (jedno-molekulové ionty nesúce záporne elementárne 

elektrické mnoţstvo). Korónový výboj sa vyznačuje relatívne malou prúdovou hustotou. Jeho 

priebeh je popísaný volt-ampérovou charakteristikou. Je to stúpajúca krivka, ktorej počiatočný 

bod A je určený údajom kritického počiatočného napätia   a nulovým prúdom a konečný bod 

B napätím preskokovým    a jemu odpovedajúcemu prúdu.  

Priebeh VA charakteristiky závisí na chemickom zloţení plynu, teplote a tlaku plynu, 

kvalite elektród a ich vzdialenosti, stupni ionizácie plynu, parametroch obvodu, atď. pre lepšie 

porovnávanie odlučovačov, prevádzkovaných za rôznych podmienok, sa zaviedlo pod 

označením VA charakteristika, závislosť prúdu odpovedajúceho ionizačnej elektróde 

jednotkovej dĺţky na privedenom napätí.  
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Obrázok 1-16 Volt-amperová charakteristika koróny 

 

Zdroj: [1] 

1.5.4 Počiatočná intenzita elektrického poľa 

Pri zvyšovaní napätia medzi elektródami určitej sústavy sa úmerne s napätím zväčšuje 

intenzita elektrického poľa    . V týchto miestach aktivného priestoru odlučovača, kde je 

intenzita elektrického poľa väčšia neţ počiatočná intenzita poľa   , je do plynu, 

prostredníctvom ionizujúcich činiteľov (elektrónov, iontov) privádzaná a ním aj absorbovaná 

dostatočne veľká energia, aby vyvolala nárazovú ionizáciu. Túto časť odlučovača označujeme 

ako ionizačnú oblasť.  Počiatočná intenzita elektrického poľa   , ktorej závislosť na polohe 

uvaţovaného miesta od osy ionizačnej elektródy je znázornená na obr. 1-16, tvorí určité 

rozmedzie medzi oborom intenzit poľa (E ≤   ), pri ktorých nedochádza k nárazovej ionizácii 

plynu a oborom (E >  ), v ktorom k nárazovej ionizácii dochádza. Preto sa pri napätiach  

U >    môţe ionizačná oblasť rozšíriť len do miest, kde E =   , nie však do miest, kde je 

 E <  . 

Pri určitej hodnote napätia, označovanej ako kritické počiatočné napätie    ,  

je intenzita elektrostatického poľa na povrchu ionizačnej elektródy rovná takzvanej kritickej 

počiatočnej intenzite poľa    , ktorá je len určitou zvláštnou hodnotou počiatočnej intenzity   . 

Pri tomto napätí je elektrické pole ešte elektrostatické, doposiaľ nedochádza k ionizácií plynu, 
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odlučovačom neprechádza prúd intov a plášť ionizačnej oblasti sa kryje s povrchom ionizačnej 

elektródy. 

Obrázok 1-17 Rozloženie  intenzity elektrického poľa 

 

Zdroj: [1] 

Počiatočná intenzita elektrického poľa    sa určí z Whiteheadova - Brownova vzťahu 

  =        
  

     
  

(1.16) 

   a   sú veličiny charakteristické pre: druh plynu, konfiguráciu sústavy elektród, polaritu 

elektród a druh napätia.  

ϑ je relatívna hustota plynu  ϑ = 
  

 

 

  
 

(1.17) 

kde   , respektíve   sú údaje teploty a tlaku, ku ktorým je stav plynu vzťahovaný a pre ktorý sa 

kladie ϑ = 1.[1] 

1.5.5 Určenie odlučivosti elektrického odlučovača 

Prímesí s ktorými sa stretávame pri elektrickom odlučovaní, sa skladajú z rôznych 

látok, prímesi rôznych látok, majú rôzne rozmery a tvar. Tým je dané aj rôzne správanie pri 
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odlučovaní a zachytávaní a tým pádom aj rôzna odlučivosť odlučovača za inak rovnakých 

podmienok. 

Efekt odlučovania, teda odlučivosť je moţné určiť len prostredníctvom určenia 

chovania jednotlivých frakcií. Prúdenie plynu, z ktorého je prímes odlučovaná, je turbulentný. 

Vírenie plynu vyvolané konkrétnym prevedením odlučovača, mení pohyb častice tak, ţe okrem 

orientovaného pohybu vyvolávaného elektrickými vonkajšími silami častica koná aj ďalšie 

pohyby, ktoré majú náhodnú povahu. Len v blízkosti povrchu elektród existuje medzná vrstva 

s laminárnym prúdením. V priebehu odlučovacieho procesu a pri turbulentnom prúdení plynu 

môţe byť častica buď odlúčená, alebo môţe nezachytená – preniknúť odlučovačom. 

Odlučovanie sa uskutočňuje s nejakou pravdepodobnosťou, ktorá leţí niekde medzi 

nulou a 100% a je závislá na veľa činiteľoch. 

Obrázok 1-18 Schematické zobrazenie prvku elektrického odlučovača 

 

Zdroj: [1] 

 

Za predpokladu, ţe: 

a) rozloţenie koncentrácie po kaţdom priereze odlučovača je rovnomerné 

b) rýchlosť prúdenia plynu v je po celom priereze odlučovača rovnomerne rozloţená 

c) rýchlosť w, s ktorou je prímes v blízkosti zbieracej elektródy odlučovaná, je konštantná 

d) na odlučovanie nepôsobia rušivé vplyvy ( spätná koróna, nepravidelná koróna..) 
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je moţné na základe obr. 1-18 rovnicu hmotovej rovnováhy písať v tvare 

                                

(1.18) 

alebo vo tvare 

  

 
 = - 

     

   
 

(1.19) 

S je obvod prierezu odlučovača 

   plocha prierezu odlučovača 

Po integrácií s počiatočnou podmienkou y = 0, C=    je v mieste y koncentrácia 

  =    exp [     

   
 ]    Deutschov vzťah 

(1.20) 

O = 1 – exp [     

   
 ]    resp. P = exp [     

   
 ] 

(1.21) 

Obrázok 1-19 Účinnosť odlučovača podľa koróny 

 

Zdroj: [9] 
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2 PRAKTICKÁ ČASŤ 

Zadaním diplomovej práce bola elementárna simulácia elektrostatického poľa 

v odlučovači. K riešeniu bol pouţitý pribliţný model typového odlučovača od českej firmy. 

2.1 Simulácia elektrostatického poľa 

Cieľom práce bolo vykonať simuláciu rozloţenia elektrostatického poľa typového 

elektrického odlučovača obsahujúceho celý plášť odlučovača a elektródy. Poţadované bolo 

vykonať simuláciu aspoň na troch veľkostiach kruhových elektród rôznych priemerov v rozsahu 

záťaţového napätia 0 -100 kV 

Z rozloţenia elektrostatického poľa určeného simuláciou potom bolo predovšetkým 

cieľom určiť hodnoty počiatočného napätia koróny na jednotlivých elektródach. 

2.1.1 Príprava základnej varianty modelu zjednodušeného systému 

elektród. 

Prvým krokom riešenia práce bolo vytvorenie základného nákresu zvoleného 

elektrického odlučovača. Toto bolo urobené v programe AutoCAD, kde som narysoval prierez 

odlučovača v mierke 1:1. Vysokonapäťové elektródy  mali rozmery d = 2, 10 a 20 mm  

a usadzovacie elektródy boli o šírke 4 mm , vzdialenosť oklepávacích elektród bola daná   

300 mm. Celkový rozmer komory odlučovača je 3,3 m x 5,6 m. Tieto disproporcie sú 

znázornené na nasledujúcom výkrese. 
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Obrázok 2-1 Nákres odlučovača v programe AutoCAD (rozmery v mm) 
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Obrázok 2-2 Zväčšený nákres odlučovača v programe AutoCAD (rozmery v mm) 

 

2.1.2 Príprava modelu odlučovača v programe ANSYS 

Na simuláciu elektrostatického poľa sme pouţili program ANSYS.ANSYS je 

multifyzikálny program zahrnujúci štrukturálnu a termodynamickú analýzu, analýzu prúdenia 

kontinua, analýzu elektrostatických a elektromagnetických polí a akustické analýzy. Všetky 

tieto anylýzy sa dajú robiť samostatne, ale vďaka multifyzikálnemu pojatiu programu ANSYS 

je ich moţné zahrnúť do jednej, spoločnej analýzy. ANSYS umoţňuje nielen kontrolné výpočty, 

ale vďaka parametrizovaným výpočtovým modelom aj citlivostnej a optimalizačné analýzy, 

rovnako aj výpočty spoľahlivosti. 
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Obrázok 2-3 prostredie ANSYS 

 

Narysovaný model v programu AutoCAD sme previedli do programu ANSYS.  

Obrázok 2-4 Model odlučovača po prevedení z AutoCADu do programu ANSYS 

 

Po nastavení a tvorbe výpočtovej siete sme mohli pristúpiť k nastaveniu vlastnej 

simulácie.  
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Obrázok 2-5 Model odlučovača po úprave v programe ANSYS. 

 

Obrázok 2-6 Zväčšený model odlučovača po úprave v programe ANSYS. 

 

Obrázok 2-7 Model odlučovača v programe ANSYS po vytvorení výpočtovej siete. 
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Pristúpili sme k nastaveniu hodnôt napätia. Napätie na usadzovacích elektródach som 

určil 0 V a na vysokonapäťových napätie od 10 do 100 kV.   

Ďalším krokom bolo nastavenie doby simulácie a počtu jednotlivých medzikrokov 

výpočtu. Dobu simulácie som nastavil na 1 sekundu a počet medzikrokov 10. 

2.2 Výsledky simulácií 

Následne som simuloval elektrický potenciál a elektrostatické pole v okolí 

vysokonapäťových elektród v závislosti na veľkosti napätia a v závislosti na priemere elektród. 

Pre prvú simuláciu som vybral model s priemerom elektród 20 mm. 

Celkom teda boli pripravené 3 modely odlučovača odpovedajúce trom variantom 

elektród 

A) Priemer sršiacich elektród 20 mm 

B) Priemer sršiacich elektród 10 mm 

C) Priemer sršiacich elektród 2 mm 
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Výsledky výpočtu pre variantu A) elektródy 20mm 

Obrázok 2-8 Simulácia elektrického potenciálu pri U = 100kV na elektródach d = 20 mm 

 

Obrázok 2-9 Simulácia intenzity elektrického poľa pri U = 100 kV na elektródach d = 20 mm 
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Obrázok 2-10 Simulácia elektrického potenciálu pri U = 10 - 100 kV na elektródach d = 20 mm 

U =10 kV

 

U = 20 kV

 
 

U = 30 kV

 

 

U= 40 kv

 
 

U = 50 kV

 

 
U = 60 kV

 
 

 

U = 70 kV

 

 

 

U = 80 kV
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U = 90 kV

 

U = 100 kV

 

 

Obrázok 2-11 Simulácia intenzity elektrického poľa pri U = 10 - 100 kV na elektródach d = 20 mm 

U = 10 kV

 

U = 20 kV

 
 

U = 30 kV

 

 

U = 40 kV

 
 

U = 50 kV

 

 
U = 60 kV
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U = 70 kV

 

U = 80 kV

 
 

U = 90 kV

 

 

U = 100 kV
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Výsledky výpočtu pre variantu B) elektródy 10mm 

Obrázok 2-12 Simulácia elektrického potenciálu pri U = 100 kV na elektródach d = 10 mm. 

 

Obrázok 2-13 Simulácia intenzity elektrického poľa pri U = 100 kV na elektródach d = 10 mm. 
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Obrázok 2-14 Simulácia elektrického potenciálu pri U = 10 - 100 kV na elektródach d = 10 mm. 

U = 10 kV

 

U = 20 kV

 
 

U = 30 kV

 

 

U = 40 kV

 
 

U = 50 kV

 

 
U = 60 kV

 
 

U = 70 kV

 

 

U = 80 kV
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U = 90 kV

 

U = 100 kV

 
 

Obrázok 2-15 Simulácia intenzity elektrického poľa pri U = 10 - 100 kV na elektródach d = 10 mm. 

U = 10 kV

 

U = 20 kV

 
 

U = 30 kV

 

 

U = 40 kV
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U = 50 kV

 

U = 60 kV

 
 

U = 70 kV

 

 

U = 80 kV

 
 

U = 90 kV

 

 

U = 100 kV
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Výsledky výpočtu pre variantu C) elektródy 2mm 

Obrázok 2-16 Simulácia elektrického potenciálu pri U = 100 kV na elektródach d = 2 mm. 

 

Obrázok 2-17 Simulácia intenzity elektrického poľa pri U = 100 kV na elektródach d = 2 mm 
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Obrázok 2-18 Simulácia elektrického potenciálu pri U = 10 - 100 kV na elektródach d = 2 mm. 

U = 10 kV

 

U = 20 kV

 
 

U = 30 kV

 

 

U = 40 kV

 
 

U = 50 kV

 

 
U = 60 kV

 
 

U = 70 kV

 

 

U = 80 kV
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U = 90 kV

 

U = 100 kV

 
 

Obrázok 2-19 Simulácia intenzity elektrického poľa pri U = 10 -100 k V na elektródach d = 2 mm. 

U = 10 kV

 

U = 20 kV

 
 

U = 30 kV

 

 

U = 40 kV
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U = 50 kV

 

U = 60 kV

 
 

U = 70 kV

 

 

U = 80 kV

 
 

U = =90 kV

 

 

U = 100 kV
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Porovnanie výsledkov rozloženia elektrostatického poľa pre všetky varianty 

Obrázok 2-20 Porovnanie intenzity elektrického poľa pre napájacie napätie 100kV 

A 

  

B 

  

C 
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Obrázok 2-21 Porovnanie rozloženia potenciálu pre napájacie napätie 100 kV 

A 

 
 

B 

  

C 
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Obrázok 2-22 Maximálna intenzita elektrického poľa 

 

 

Tabuľka 2-1 Maximálne intenzity elektrického poľa pre vybrané elektródy. 

Napájacie napätie 

U (V) 

20 mm  

Intenzita 

elektrického poľa  

E (V/m) 

10 mm 

Intenzita 

elektrického poľa  

E (V/m) 

2 mm 

Intenzita  

elektrického poľa  

E (V/m) 

10 kV 332594 542228 1830000 

20 kV 665188 1080000 3670000 

30 kV 997782 1630000  5500000 

40 kV 1330000 2170000  7340000 

50 kV 1660000 2710000 9170000 

60 kV 2000000 3250000 11000000 

70 kV 2330000 3800000 12800000 

80 kV 2660000 4340000 14700000 

90 kV 2990000 4880000 16500000 

100 kV 3330000 5420000 18300000 
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2.3 Vyhodnotenie 

V praktickej časti práce bola urobená simulácia elektrostatického poľa typovej varianty 

elektrostatického odlučovača. Výpočtový model vychádzal z pribliţnej geometrie odlučovača 

vyrobeného určitou firmou. Vlastný model bol prevedený vo verzii celej komory odlučovača 

a všetkých elektród. Napriek tomu, ţe model odlučovača sa zdá byť jednoduchý, jednalo sa 

o náročnú prácu vzhľadom k tomu, ţe rozmery sršiacich elektród sú veľmi malé vzhľadom 

k veľkému objemu komory odlučovača. Vlastný model bol prevedený v troch variantoch 

sršiacich elektród a výpočet rozloţenia elektrostatického poľa, bol prevedený na kaţdom 

modely pre napätie v rozsahu 10 – 100 kV. 

Zo získaných výsledkov rozloţenia elektrostatického poľa sa dá veľmi dobre určiť 

počiatočné napätie koróny, ako je ukázané a zrejme z uvedených výsledkových máp potenciálu 

a intenzity elektrostatického poľa. 

Minimálna hodnota intenzity elektrického poľa je stanovená na 2 kV/mm. Koróna 

u sršiacich elektród s priemerom 2 mm začína vznikať uţ pri napätí 20 kV. Pri elektródach 

s priemerom 10 mm začína koróna vznikať pod hranicou 40 kV, u elektródy s priemerom  

20 mm začína koróna pod hranicou 70 kV. 

Pripravený model odlučovača by bolo moţné ďalej vyuţiť pri optimalizácii priemeru 

sršiacich elektród, alebo vyhodnocovaní vplyvu vypadnutých elektród. 
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3 ZÁVER 

V rámci mojej diplomovej práce som sa venoval problematike odlučovania, elektrickým 

odlučovačom a simulácii elektrického poľa v elektrickom odlučovači. Na začiatok som sa musel 

oboznámiť s teoretickým princípom odlučovania v elektrickom odlučovači, ktorý som následne 

popísal v prvej časti mojej práce. K tomu aby som mohol previesť simuláciu elektrického poľa, 

som vyuţil programy AutoCAD a ANSYS. Nákres odlučovača som urobil v programe 

AutoCAD a následne importoval do programu ANSYS. Výsledky simulácie boli zobrazené 

formou obrázkov.  

Vďaka vyuţitiu programu ANSYS, som sa naučil v tomto programe pracovať 

a vyuţívať jeho moţnosti ako univerzálneho výpočtového programu. Bliţšie som sa oboznámil 

s oblasťou vysokého napätia a jeho vyuţitia v odlučovaní neţiaducich častíc z odpadných 

plynoch.  

Problém ochrany ovzdušia a znečisťovania ovzdušia patrí v dnešnej dobe vo svete 

medzi témy číslo jedna. Preto sú nové poznatky a technické inovácie veľmi ţiadané a to najmä 

spoločnosťami, ktorých nové normy a zákony tlačia stále viac k zniţovaniu emisií. 
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