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Abstract 
This thesis deals with the separators of solid pollutants. The second part describes the 

options for more precise diagnosis of electrical precipitators. The third part is devoted to 
practical use fractional separating capacity for diagnosing electrical precipitators. 

Keywords 
Separating capacity, electrostatic filter, dust particles, high voltage electrodes, 

settling electrodes. 

 

 

Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá odlučovači tuhých znečišťujících látek. V druhé části 

jsou popsány možnosti zpřesnění diagnostiky elektrických odlučovačů. Třetí část je 
věnována praktickému využití frakčních odlučivostí pro diagnostiku elektrických 
odlučovačů. 
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Seznam použitých veličin 

Značka Jednotka Název 

C mg·m-3 hmotnostní koncentrace částic 

D m průměr potrubí 

d µm průměr částice 

E V·m−1 intenzita elektrického pole 

f m-1·s měrná usazovací plocha 

I A elektrický proud 

J A·m-2 proudová hustota 

n  koeficient distribuce částic 

O % odlučivost 

Q kg·h-1 průtočné množství popílku 

S m2 plocha usazovací elektrody 

t s čas 

T K termodynamická teplota 

U V napětí 

Ū V využitelné napětí 

UV V úbytek napětí na vrstvě 

w m·s-1 střední rychlost odlučování částic 

Z % zbytek částic 

∆p Pa tlaková ztráta  

ρ Ω·m měrný odpor vrstvy prachu 

Seznam použitých zkratek 

Značka Název 

CFD Computational Fluid Dynamic 

EO elektrický odlučovač 

e-PFTE expandovaný polytetrafluorethylen 

PVC polyvinylchlorid 

TZL tuhé znečišťující látky 

vvn velmi vysoké napětí 
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Seznam použitých indexů 

Index Název 

0K počáteční kritický 

C celkový 

f frakční 

m hmotnostní 

N normální podmínky 

o odloučený 

p přivedený 

S střední 

stř střední 

v vystupující 

V objemový 

VK kritická hodnota vrstvy 

z zachycený 
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1 ÚVOD 

Po druhé světové válce došlo vlivem mohutného rozvoje průmyslu k velké potřebě 
energie, která byla získávána spalováním fosilních paliv, zejména uhlí. Toto s sebou nese 
tvorbu emisí, mezi něž se řadí i tuhé znečišťující látky TZL. Problematice snižování emisí 
nebyla v bývalém Československu věnována dostatečná pozornost. Až po roce 1989 dochází 
k výraznému snižování emisí díky nově zaváděným zákonům o ochraně ovzduší. Poslední 
aktuální verzí je zákon č. 201/2012 Sb. - o ochraně ovzduší a související vyhlášky, které 
v sobě obsahují další zpřísnění emisních limitů. 

Skutečnosti uvedené výše vedou zcela logicky ke zvýšenému tlaku na maximální 
snížení celkového množství produkovaných TZL. Toto se týká jednak výrobců konkrétních 
spalovacích zařízení a jednak dodavatelů a výrobců zařízení na čištění odpadních plynů. 
Požadavky na snížení limitních koncentrací TZL ve spalinách systematicky zvyšují nároky 
na technické provedení těchto zařízení. Opatření pro snižování produkce TZL mají ale také 
své technické a ekonomické hranice. Možná jsou v podstatě dvě řešení. První variantou je 
změna spalovacího zdroje, popřípadě paliva. Druhou variantou je realizace sekundárních 
opatření pro snížení koncentrací TZL na výstupu ze spalovacích zařízení, tedy jejich 
odlučování. Pro nově budované celky je vhodné instalovat odprašovací zařízení s odlučivosti 
99 – 99,5 % a v metalurgii až 99,9 %. Významné procento těchto zařízení tvoří elektrické 
odlučovače EO a lze předpokládat, že jejich využití bude stoupat, stejně tak jako požadavky 
na ně kladené. 

Tato práce se zabývá možnosti zvýšení účinnosti elektrických odlučovačů na základě 
jejich diagnostiky s využitím frakčních odlučivostí jednotlivých sekcí EO. Jedná se o jeden 
z diagnostických nástrojů EO. 
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2 ZAŘÍZENÍ PRO ZÁCHYT TUHÝCH ZBYTKŮ PO 
SPALOVÁNÍ 

Odlučovače tuhých znečišťujících látek se dělí do čtyř základních skupin: 

Suché mechanické odlučovače: 

• usazovací komory, 
• setrvačné odlučovače, 
• vírové odlučovače (vírníky). 

Mokré mechanické odlučovače: 

• mokré vírové odlučovače, 
• mokré pěnové odlučovače, 
• hladinové odlučovače, 
• proudové odlučovače. 

Odlučovače tkaninové (filtry) 

Elektrické odlučovače (EO): 

• vertikální trubkové odlučovače, 
• horizontální komorové odlučovače, 
• mokré elektrické odlučovače. 

Obecná provedení zařízení k odlučování tuhých částic jsou přehledně popsána 
v příloze 1. 

2.1 Celková a frakční odlučivost 

Úkolem každého odlučovače je odloučení příměsí z proudu plynu. Základní 
veličinou, charakterizující míru odloučení příměsí, je celková odlučivost OC, nazývaná též 
jako celková účinnost odlučování [1]. Hmotnostní toky částic na vstupu a výstupu se 
zpravidla určují měřením hmotnostní koncentrace částic CP a CV (většinou v jednotkách 
mg·m-3) a měřením objemových průtoků VP a VV (m3·s-1). Potom lze vztah pro výpočet 
celkové odlučivosti psát ve formě [1] (1): 

, ,
,

, , , , , ,
, , ,

     1  (1)

kde OC    je celková odlučivost (1), 
 ,   - objemový průtok plynu přivedeného (m3·s-1), 
 ,   - objemový průtok plynu vystupujícího (m3·s-1), 

Cp     - hmotnostní koncentrace částic přivedených (mg·m-3), 
Cv     - hmotnostní koncentrace částic vystupujících (mg·m-3). 

kde indexy N označují příslušné veličiny při normálních podmínkách. Jestliže při 
průtoku plynu odlučovačem nedochází k jeho přisávání ani k částečnému odvádění, 
zjednoduší se vztah na [1] (2): 

, ,
,

     1  (2)
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Pokud nedochází při průtoku plynu ke změně teploty, lze při běžných tlakových 
ztrátách odlučovačů celkovou odlučivost vyjádřit přímo pomocí změřených koncentrací [1] 
(3): 

     1  (3)

Celková odlučivost OC závisí na zrnitosti vstupujícího prachu, vyjádřené např. 
křivkou zbytků ZP(a), a na odlučovacích schopnostech odlučovače, vyjádřených při daném 
provozním stavu závislostí frakční odlučivosti na velikosti částice Of(a), tedy [1] (4): 

 a , a     1  (4)

kde OC     je   celková odlučivost (1), 
 Zp a  -   křivka zbytků částic a (1), 
 Of       -   frakční odlučivost (1). 

2.2 Suché mechanické odlučovače 

Jejich výhodou je jednoduchost a nezávislost funkce na dalším zdroji energie (např. 
elektrické energii nebo tlakovém vzduchu). Z toho plynou i relativně nízké pořizovací 
náklady a náklady na údržbu. Snesou vysokou provozní teplotu čištěných spalin (až 350°C). 
Vyznačují se především jednoduchou konstrukcí. Jejich použití je nejčastěji omezeno na 
odlučování při vysokých teplotách a jako první stupeň odlučování (předodloučení). 

Nevýhodou je velmi omezená účinnost. Při současných požadavcích na úroveň 
vyčištěných spalin odcházejících do ovzduší (pod 50 mg·mN

-3), nejsou tyto odlučovače plně 
dostačující. Další nevýhodou je značně vysoká tlaková ztráta, což klade vysoké požadavky 
na výkon spalinového ventilátoru umístěného za odlučovačem [1]. 

2.2.1 Usazovací komory 

Pracují na principu gravitačního odlučování prachu. Snížením rychlosti plynu k 
hodnotě pádové rychlosti částice v důsledku rozšíření průměru vstupního potrubí D1 na 
průměr D2 v usazovací komoře dochází k usazování prachu viz obrázek 1. Usazovací 
komory se používají pro velké částice (>102

 µm) nebo jako předodlučovače. Pohyb plynů 
komorou je horizontální. Na dně komory jsou výsypky s uzávěry. Usazovací komory se 
v minulosti používaly k odlučování velkých částic, ale dnes se již nepoužívají. 
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Obr. 1  Usazovací komora [2] 

2.2.2 Setrvačné odlučovače 

Tyto odlučovače využívají principu setrvačnosti částic při průchodu plynu přes 
přepážky (žaluzie), které usměrňují průtok plynu odlučovačem viz obrázek 2:  

• změnou směru proudění; 
• částice, které nestačí sledovat změnu proudění se odrážejí zpět do proudu 

přitékajícího plynu; 
• prach se soustřeďuje do proudu C1, který obsáhne asi 10 % původního průtoku. 

Za ním musí být umístěn účinnější odlučovač, např. vírový. Slouží jako 
předodlučovač; 

• proud C0 je částečně zbaven tuhých částic. 

 

Obr. 2  Odprašování odpadních plynů žaluziovým odlučovačem [1] 

Mez odlučivosti závisí: 

• na tvaru žaluzie, 
• na rozteči listů, 
• na postupové rychlosti plynu, 
• na velikosti částic. 

Tyto odlučovače jsou nenáročné na prostor, jsou vhodné pro vysoké teploty, pro 
nelepivý a neabrazivní prach. Limitující pro jejich použití je koncentrace TZL do 1 g·m-3. 
Jsou málo účinné pro malé částice TZL. 
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2.2.3 Vírové odlučovače (vírníky) 

Vírové odlučovače (cyklóny) patří mezi nejrozšířenější mechanické odlučovače. Z 
konstrukčního hlediska se jedná o velmi jednoduchá zařízení. Cyklón sestává ze vstupního 
potrubí, jenž ústí do válcové část. Ta přechází na spodní straně v kužel, který opět na spodní 
straně končí výpustným otvorem. Poslední částí cyklónu je přepadová trubka, přes kterou 
odchází nosné medium zbavené tuhých částic. Materiály z nichž jsou nejčastěji cyklóny 
vyráběny, jsou různé druhy kovů, kovové slitiny, keramika, sklo anebo plasty. Méně často se 
používají betonové anebo vyzdívané cyklóny (díky vysokým teplotám proudícího média). 
Odlučování v cyklónech probíhá působením odstředivé síly, která působí na částice při 
spirálovém pohybu plynu válcovou nebo kuželovou komorou odlučovače a vyvolává v 
radiálním směru relativní rychlost částice kolmou k odlučovacím plochám. Plynům je 
udělován rotační pohyb, přičemž odlučované částice se dostávají ke stěně odlučovače, na 
které se odloučí z proudu plynů. Částice odloučené ze stěny padají do výsypky, z níž jsou 
následně odváděny. Na obrázku 3 jsou zobrazeny druhy cyklónů podle tvaru vstupních částí. 

 

Obr. 3  Rozdělení cyklonu dle tvaru vstupní části [3]: 
a), b) tangenciální vstup, c) spirálový vstup, d) axiální vstup 

Samotné odlučovače mohou být tvořeny více cyklóny. Podle způsobu vstupu plynů 
do odlučovače tyto dělíme na vírové odlučovače s tangenciálním vstupem viz obrázek 4  
nebo s osovým vstupem viz obrázek 5, kdy uvedení do šroubového pohybu zajišťuje 
vestavba lopatek uvnitř odlučovače. 
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Obr. 4  Vírový odlučovač s tangenciálním vstupem [4] 

 

Obr. 5  Skupinový vírový odlučovač s osovým vstupem [2] 

Výstup 

Výstup 
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Cyklóny s osovým vstupem se dále dělí na cyklóny s vratným tokem, kdy plyn se 
uvnitř obrací a vrací se zpět v ose vstupujícího plynu, nebo s přímým tokem, kdy vystupuje 
na opačném konci než plyn vstupující. 

Soustava několika paralelně řazených cyklónů se nazývá multicyklón. U cyklonů s 
tangenciálním vstupem znečištěný plyn vstupuje centrální částí, odkud je rozdělován do 
jednotlivých cyklónů uspořádaných po obvodu přívodního potrubí. Nevýhodou multicyklónů 
je značná tlaková ztráta a závislost odlučivosti na průtoku plynu. Při nižším množství 
protékajícího plynu, než pro které byl cyklón navržen, klesá i jeho účinnost. Další 
nevýhodou je abraze způsobovaná odlučovaným prachem, která často způsobuje proděravění 
stěn. Z tohoto důvodu musí být konstruovány z dostatečně silných plechů. Multicyklóny 
nejsou vhodné pro lepivý prach. Naproti tomu jsou vhodné pro odlučování prachu z horkých 
plynů [5]. 

Cyklónové odlučovače se používají zejména jako první stupeň před elektrickým 
odlučovačem v energetice, jako předodlučovač před látkovými filtry v chemickém a 
stavebním průmyslu, jako třídící prvek v potravinových sušárnách či při samotném 
sušárenství a pneumatické dopravě, kde je žádoucí jejich odolnost proti vysokým teplotám. 
Jejich další výhodou je schopnost odlučovat prach výbušný, hořlavý či s nízkým měrným 
odporem [1]. 

2.3 Mokré mechanické odlučovače 

U těchto odlučovačů jsou pro záchyt a odvod zachycených částic prachu používány 
kapaliny. Jedná se o odlučovače hladinové s přijatelnou spotřebou kapaliny. Pračky 
Venturiho s velkou tlakovou ztrátou. Mokré vírové odlučovače a odlučovače pěnové. Těchto 
odlučovačů je možno využít i pro absorpci plynných znečišťujících látek z odpadních plynů. 
Mokré odlučovače ve srovnání se suchými mají vyšší odlučivost danou vazbou prachu na 
kapalinu na smočených stěnách. Jsou vhodné pro abrazivní a lepivé prachy a umožňují 
současné odloučení i plynných znečišťujících látek. Nevýhodami těchto odlučovačů je 
vysoká spotřeba vody a nutnost provozování kalového hospodářství a z toho plynoucí vyšší 
nároky na údržbu a obsluha a vyšší míra korozního působení [3]. 

2.3.1 Mokrý vírový odlučovač 

Jedná se v podstatě o cyklón smáčený vodou, díky čemu se odlučivost zvýšila, ale 
dochází k nalepování suspenze na jeho stěnách z důvodu nerovnoměrného oplachování stěn. 
Vývojově dokonalejší je typ cyklónu s tečným vstupem plynu těsně nad kuželovým dnem a 
tryskami umístěnými v horní výstupní části. Ve srovnání s předchozím typem došlo ke 
zlepšení omývání stěn, a tím i dosažení bezproblémového chodu bez zanášení stěn. 
Nevýhodou je však zvýšená spotřeba vody [1]. Tento typ s kyselinovzdornou vyzdívkou se 
používal pro čištění spalin zejména tepelných elektráren. Dosahovalo se účinností okolo 
90 %. 

Uspořádáním mokrých cyklónů do jednoho celku vznikl tzv. mokrý vírníkový 
odlučovač viz obrázek 6. Jednotlivé články jsou tvořeny rovnými nebo na konci kuželově 
zúženými trubkami 1 s vírníkem umístěným na horním konci, který znečištěný plyn uvádí 
do oběžného proudění. Ve směšovací komoře nad články jsou umístěné trysky pro 
rozprašování vody 2. Toto neslouží k bezprostřednímu odlučování částic, ale jen k 
rovnoměrnému rozdělení vody na jednotlivé články a oplachování vírníků. Po vstupu 
do vírníku se voda rovnoměrně odstředí a stéká po stěnách trubky. Prachové částice v ní 
ulpívají a tvoří odpadní kal. Ten skapává ze spodních okrajů článků a z proudu vzduchu je 



 

zachycován v odlučovači kapek
umístěn pod vlastní účinnou 
po šikmém dně do výtokového otvoru, vy
směřující svisle dolů nebo kolenem svírající
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Obr. 6  Mokrý vírníkový odlučovač [3] 
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Obr. 7  Pěnový odlučovač [7] 

Pěnové odlučovače jsou užívány zvláště v chemickém průmyslu v případě, že má být 
čištění plynu spojeno s chemickou reakcí, absorpcí či ochlazením plynů až k rosnému bodu a 
neobsahuje-li plyn velké procento částic < 5 µm, u kterých již odlučivost není dostačující 
[1]. Výhodou pěnových odlučovačů je relativně vysoká vstupní koncentrace prachu v 
odpadním plynu (cca do 500 g·m-3). Nevýhodou je malý rozsah průtoku plynu, který se 
pohybuje v rozmezí cca ± 20 % hodnoty, pro kterou byl odlučovač navržen, a vysoká 
tlaková ztráta dosahující cca 300 Pa na jedno patro. 

2.3.3 Hladinové odlučovače 

Princip hladinových odlučovačů spočívá ve strhávání vody čištěným plynem z 
hladiny a průchodem skrz tvarovanou štěrbinu viz obrázek 8. V této štěrbině dochází k 
vlastnímu odlučování částic spojenému s omýváním stěn strženou vodou, vzniku vodní 
clony a intenzivní turbulencí plynu a vodní tříště. Voda v hladinových odlučovačích neustále 
cirkuluje a kryjí se pouze ztráty vzniklé odparem a odnosem vody spolu s hustým 
kalem, který je kontinuálně vyhrabován ze dna nádrže.  

Výhodou hladinových odlučovačů je pro běžný (např. slévárenský) prach odlučivost 
vyšší než 99 %, a to i pro jemné částice. Mez odlučivosti dosahuje hodnot 1 µm. Tlaková 
ztráta je vysoká, pohybuje se okolo 15 kPa, a je málo závislá na změně objemu protékajícího 
plynu. Správná funkce těchto odlučovačů je závislá na výšce nastavení hladiny [8]. 
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Obr. 8  Schéma hladinového odlučovače [7] 

2.3.4 Proudové odlučovače 

Proudové odlučovače neboli Venturiho odlučovače se vyznačují nejvyšší odlučivostí 
z mokrých mechanických odlučovačů. Odlučování probíhá díky setrvačnosti vlivem vysoké 
relativní rychlosti mezi znečištěným plynem a kapalinou, která se přivádí do hrdla Venturiho 
trubice. Pro vstup kapaliny se používají způsoby uvedené na obrázku 9. Na obrázku 9 a) je 
znázorněn Venturiho odlučovač s axiálně umístěnou tryskou. Na obrázku 9 b) jsou trysky 
zaústěny do věnce umístěného přímo v hrdle Venturiho odlučovače a na obrázku 9 c) jsou 
zaústěny do stěny v hrdle v rovině kolmé na směr proudění. Na obrázku 9 d) kapalina volně 
stéká po stěně trubice a při vstupu do zúženého hrdla je strhávána proudícím plynem. 
Rychlost plynu v hrdle je vysoká a dosahuje až 100 m·s-1. Dynamickým účinkem proudu 
plynu se kapalina rozstřikuje do kapek o velikosti několika µm. Venturiho odlučovače 
odlučují i submikronové částice [9]. K dalšímu odlučování dochází v difuzorové části trubice 
vlivem vysoké turbulence proudu plynu. 

Vysoká účinnost odlučování je dána dokonalým rozptýlením kapaliny po průřezu 
Venturiho trubice. Toto lze ale zajistit pouze u menších trubic. Tyto se slučují do skupin. S 
rostoucími rozměry trubic odlučivost klesá. Vlivem vysokých rychlostí plynu v hrdle je 
vysoký i únos kapalné fáze, která se odlučuje v odlučovačích kapek, instalovaných na 
výstupu plynu z odlučovačů. 

Nevýhodou proudových odlučovačů jsou vysoké tlakové ztráty dosahujících hodnot 
5 – 10 kPa při odlučování nejmenších částic o velikosti několika desetin µm. Měrná spotřeba 
vody se pohybuje v rozmezí 0,7 – 2,l m-3

 plynu a měrná spotřeba energie činí až 5 kWh na 
1000 m3

 plynu [3]. 



20 

 

 

Obr. 9  Venturiho odlučovače [3] 

2.3.5 Kalové hospodářství mokrých odlučovačů prachu 

Nedílnou součástí mokrých odlučovačů je kalové hospodářství. Součástí kalového 
hospodářství bývá zařízení na zahušťování kalu vypouštěného z odlučovače, které umožňuje 
recirkulaci vody potřebné k odlučování a zvýšení koncentrace částic kalu na požadovanou 
úroveň [2]. Zahušťovací zařízení se umísťuje v blízkosti odlučovače a obvykle je řešené jako 
usazovací nádrž. Příklad uspořádání je na obrázku 10. 

 

Obr. 10  Zahušťovací zařízení [3] 
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Kal z odlučovacího zařízení 1 je odváděn do usazovací nádrže 2 s vyhrabávacím 
zařízením, které vyhrabává usazené částice ze dna nádrže do vozíku 3. Čistá voda odtéká 
přepadem do recirkulační nádrže 4. Z nádrže 4 je voda čerpána do odlučovacího zařízení 1. 
Doplňková voda je do oběhu přiváděna přívodem přes plovákový ventil 5. 

Zahušťování častíc v usazovací nádrži závisí na koagulaci v kapalině. Je ji možné 
zvýšit různými přísadami vyráběnými pro tento účel. Negativní vliv na usazování častíc 
může mít jejich rozpustnost a vlivem recirkulace mohou rozpustné látky po určitém čase 
vyvolat značné zvýšení viskozity kapaliny v nádrži, což může vést až k havarijním stavům 
[10]. 

2.4 Odlučovače tkaninové (filtry) 

Tyto filtry pracují na principu odlučování částic ve filtrační vrstvě, která je tvořena 
jednak vláknitou vrstvou, zrnitou nebo porézní hmotou. Nejčastěji ve formě tkaniny (látky). 
Na ní se větší částice zachytí, neboť mají větší průměr než otvory ve filtrační vrstvě. Na 
povrchu vrstvy vzniká tzv. filtrační koláč, který sám o sobě tvoří filtrační vrstvu. Průtok 
plynu obsahujícího TZL filtračním materiálem je řízen: 

• sítovým účinkem filtrační vrstvy, která nepropouští větší částice než je průměr jejích 
pórů; 

• setrvačností a difůzí. Odlučování probíhá na povrchu a uvnitř filtrační vrstvy; 
• při silnější filtrační vrstvě nebo zaplnění tkaniny prachem vzniká na čelní ploše vrstva 

prachu, která sama o sobě tvoří filtrační vrstvu. 

Filtry pro odlučování tuhých částic z odpadních plynů se dělí na filtry pro filtraci 
atmosférického vzduchu a na filtraci průmyslovou. Filtrace atmosférického vzduchu se 
používá při větrání, klimatizaci a pro odprašování pracovního prostředí, kde koncentrace 
prachu jsou malé (řádově mg·m-3) a filtrační tkaniny se neregenerují. Koncentrace prachu u 
průmyslové filtrace bývají řádově až v desítkách g·m-3. To vede k rychlé tvorbě vrstvy 
prachu zachyceného na filtru a je nutná jeho regenerace. K regeneraci se užívá několik 
odlišných principů - zpětný tok vyčištěného plynu, tlakový ráz vzduchu, otřepávání. Každý 
princip regenerace používá jinou konstrukci filtrů, zejména část přivádějící plyny a liší se i 
používané tkaniny [11]. 

2.4.1 Filtrační materiály 

Materiály pro výrobu tkaninových odlučovačů se dělí do tří skupin - filtrační tkaniny, 
zrnité vrstvy a porézní hmoty. Nejvyužívanější jsou filtrační tkaniny vyráběné buď tkaním, 
nebo vpichováním. Filtrační materiály vyráběné vpichováním jsou nejrozšířenější. Tkané 
textilie se využívají zejména pro odlučování při vysokých teplotách. 

Tkaniny jsou zhotoveny z přírodních i syntetických vláken. Porézní látky z plastů 
nebo kovů a zrnité látky. Nejčastěji používané filtrační materiály jsou vlna a bavlna, z plastů 
polyamidy, polyestery, expandovaný polytetrafluorethylen (e-PFTE), sklo apod. Pro různá 
prostředí se používají různé filtrační tkaniny viz tabulka 1. 
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Tabulka 1  Příklady tepelné odolnosti vybraných filtračních materiálů [12] 

Materiál Teplota (°C) 

PVC 40 - 50 
bavlna 75 - 85 
vlna 80 - 90 

polyamid, polypropylen 75 - 90 
polyester 150 

teflon 200 - 280 
skelná vlákna 250 - 300 
kovová vlákna > 300 

 

Základní vlastnosti filtračních materiálů jsou: 

• struktura, 
• pórovitost, 
• jemnost, 
• pevnost, 
• tvárnost, 
• tažnost, 
• odolnost proti teplotě a chemickému působení jak prachu, tak i plynu, 
• prodyšnost, 
• měrné zatížení filtrační tkaniny, 
• odlučivost, 
• jímavost. 

Prodyšnost je vlastnost, kterou se vyjadřuje měrný průtok textilií při dosažení tlakové 
ztráty ∆p = 200 Pa. U většiny vpichovaných textilií dosahuje hodnot řádově stovek l·m-2·s-1

. 

Od prodyšnosti je nutno rozlišovat pojem měrné zatížení filtrační textilie (vyjadřuje se v 
m3·m-2·s-1). Tato veličina vyjadřuje doporučenou hodnotu měrného průtoku plynu textilií v 
ustáleném stavu při běžných tlakových ztrátách. 

Tyto vlastnosti filtračních materiálů vzájemně souvisejí a mění se v závislosti na 
čase. Množství zachyceného prachu na jednotkové ploše s časem narůstá, tím vzrůstá i 
tlaková ztráta proti průtoku plynu ∆p a vzrůstá i odlučivost [13]. 

Jímavost filtračního materiálu je množství prachu, které pojme jednotka plochy filtru 
při maximálně únosné tlakové ztrátě ∆p. 

Pórovitostí se rozumí objem pórů k celkovému objemu filtrační hmoty. Odlučivost 
TZL na filtru lze zvýšit: 

• zmenšením průměru vláken; 
• snížením pórovitosti; 
• zvýšením tloušťky filtrační hmoty na filtru. 

2.4.2 Provedení filtrů 

Průmyslové filtry dělíme podle druhu použitého materiálu a podle způsobu 
regenerace. Filtrační plochy tkaninových filtrů mají tvar hadic nebo hlubokých kapes. Z toho 
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vyplývá dělení na filtry hadicové viz příloha 2 nebo kapsové. Při použití zrnitých materiálů 
se hovoří o filtrech se zrnitou nebo porézní filtrační vrstvou. 

Základním způsobem regenerace u hadicových nebo kapsových filtrů je zpětný 
proplach nebo pulzní profuk. U hadicových filtrů lze regeneraci zpětným proplachem 
kombinovat i s mechanickými způsoby, jako je kmitavý pohyb hadic v podélném směru 
nebo vytřásání v rovině kolmé k ose hadic. Jednotlivé způsoby regenerace tkaninových filtrů 
jsou znázorněny na obrázku 11. Po dosažení určité hodnoty tlakové ztráty, která se již 
považuje za nepřijatelnou, se provádí regenerace výše popsanými způsoby. 

 

Obr. 11  Způsoby regenerace tkaninového odlučovače [3] 

Hadicové filtry jsou uspořádány do několika oddělených komor čtvercového nebo 
obdélníkového průřezu zapojených do série. Na obrázku 12 je znázorněna jedna sekce 
tkaninového filtru. Přívod vzduchu do komory je skrz výsypku ze společného potrubí. 
Výsypka je žlabová společná pro všechny komory. Odloučený prach se odvádí šnekovým 
dopravníkem instalovaným po celé délce žlabové výsypky. Každá komora má vlastní odvod 
vyčištěného plynu do společného výstupního potrubí. K zajištění regenerace zpětným 
proplachem jsou na výstupním potrubí z komor umístěny uzavírací a přisávací klapky. 
Klapky v každé komoře jsou spřaženy tím způsobem, že při uzavření přívodu plynu dojde 
současně k otevření přívodu regeneračního vzduchu. Po průchodu komorou se regenerační 
vzduch výsypkou komory a společným potrubím rozdělí do ostatních filtračních komor. 
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Obr. 12 Obecné uspořádání tkaninového filtru [3] 

U filtrů se zpětným proplachem se samočinným nasáváním atmosférického vzduchu 
je nutno pro správnou funkci regenerace zajistit na vstupu určitý minimální podtlak vůči 
atmosféře, zpravidla stejný jako je tlaková ztráta filtru. 

Průměr hadic se u filtrů různí v rozsahu od 140 do 250 mm. Maximální délka hadic je 
do10 m. Delší hadice nejsou vhodné z důvodu vytahování a následnému negativnímu vlivu 
na regeneraci. 

Tlakové ztráty hadicových filtrů se zpětným proplachem jsou závislé na mnoha 
faktorech. Jedním z nich je vhodná volba měrného zatížení textilie a regeneračního cyklu. 
Těmi se dosahuje ztrát 800 až 1500 Pa. Uspořádáním filtrů do filtračních stanic se dá 
dosáhnout větších objemových průtoků. Tlakových ztrát nižších až o 50 % než u filtrů se 
zpětným proplachem se dá dosáhnout aplikací pulzní regenerace. Nevýhodou je snížená 
životnost tkaniny vlivem vyššího mechanického namáhání [6]. 

Menší nároky na obestavěný prostor než hadicové filtry mají filtry kapsové. 
Nevýhodou je nutnost použití výztuh, které se do kapes vkládají ze strany čistého plynu. 
Kapsové filtry lze jednoduše sestavovat do filtračních stanic, doporučená tlaková ztráta je 
800 – 1400 Pa a měrné zatížení tkaniny se pohybuje kolem 1 m3·m-2·min-1. Při těchto 
hodnotách měrného zatížení tkaniny a při rychlostech plynu 1 – 2 cm·s-1

 během filtrace a 
koncentracích prachu do 100 g·m-3

 lze u nelepivých prachů dosáhnout koncentrací nižších 
než 1 mg·m-3 [14]. Regenerace filtrů se provádí zpětným proplachem a nověji i pulzním 
profukem. Odloučený prach padá do výsypky odlučovače, odkud se odvádí k dalšímu 
zpracování nebo k zneškodnění. 

V posledních letech se používají i filtry se zrnitou vrstvou, např. pískem nebo 
dolomitem. Tyto filtry se používají do teplot cca 500 °C a jejich tlaková ztráta činí 800 –
 1400 Pa a je srovnatelná s tkaninovými filtry. Při aplikaci filtrů ze slinutých porézních 
vrstev se jejich povrch pro zvýšení odlučivosti a usnadnění regenerace pokrývá tenkou 
porézní teflonovou membránou. Takto upravená filtrační vrstva má v porovnání s filtračními 
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textiliemi vyšší počáteční ztrátu. K odlučování částic dochází pouze na povrchu této vrstvy a 
nárůst tlakové ztráty již není tak výrazný a ta je srovnatelná s tkaninovými filtry. 

Tloušťka porézní slinuté vrstvy se pohybuje od jednotek mm až do 1 cm. Filtrační 
plocha je uspořádána do rozličných tvarů. Rozeznáváme filtry svíčkové, sestavené ze 
samostatných trubek větších průměrů. Filtry deskové z vyměnitelných desek s plochou až 
několika m2 se montují v určitých vzdálenostech vedle sebe. Regenerace u těchto filtrů je 
realizována pulzním profukem [6]. 

2.5 Elektrické odlučovače 

V elektrických odlučovačích se tuhé nebo kapalné příměsi v nosných plynech 
odstraňují za pomoci působení elektrických sil viz příloha 3. Někdy se také používá ne zcela 
přesného názvu elektrostatické odlučovače. Elektrické pole vytvořené mezi elektrodami je 
sice elektrostatické, ale pohybem iontů a potažmo nabitých částic vzniká v prostoru mezi 
vysokonapěťovými (ionizačními) a uzemněnými usazovacími elektrodami proud. 

Fyzikální podstata spočívá v přivedení dostatečně nízkého napětí mezi elektrody 
elektrického odlučovače viz obrázek 13. Jeho postupným zvyšováním vzniká elektrostatické 
pole, které si zachovává svůj charakter až do hodnoty kritické počáteční intenzity 
elektrického pole. Při dalším zvyšování napětí se pole elektrostatické mění v pole elektrické. 
V oblastech elektrického odlučovače, kde je intenzita elektrického pole větší než kritická 
počáteční intenzita elektrického pole dochází k nárazové ionizaci, vzniku elektronu a 
kladného iontu a vzniku korónového výboje neboli koróny (záporné) [15]. 

 

Obr. 13  Znázornění funkce elektrického odlučování [16] 

Záporné koróny se nepoužívá v případě, že se čištěný vzduch vhání do prostor, kde 
pobývají lidé. A to z důvodu tvorby jedovatého ozónu [17]. 

Z konstrukčního hlediska jsou EO tvořeny vysokonapěťovými (ionizačními) 
elektrodami o malé ploše typu asteroid, isodyn nebo spirálová drátová elektroda viz příloha 4 
a usazovacími elektrodami, vzájemně umístěnými do řad o stanovených rozestupech. 
K odstranění prachu z usazovacích elektrod se užívá mechanického oklepu. Systém 
oklepávání se skládá z přepadových kladiv, která dopadají na konce oklepávacích trámců 
opatřených nárazníky. Každá sekce EO je vybavena jedním oklepávacím mechanizmem 
(poháněcí jednotka a hřídel s přepadovými kladivy uložená na valivých ložiskách). Poháněcí 
jednotku tvoří převodová skříň s elektromotorem lehkého šnekového provedení, která je 
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umístěna na přírubě z boku skříně. Prostup je proveden speciální utěsněnou spojkou umožňující 
částečné osové vychýlení k redukci nesouososti hřídelí (oklepávací a výstupní hřídele z 
převodovky). Oklepaný prach padá do výsypky, odkud je kontinuálně odváděn k dalšímu 
využití. Celý tento systém je umístěn ve skříni z konstrukční oceli. 

Důležitou součásti EO je řídící systém napájecího zdroje, který zajišťuje: 

Regulaci zdroje VVN 

• omezení maximálního napájecího napětí, 
• omezení maximálního napájecího proudu, 
• nastavení parametrů automatické regulace, 
• signalizace zkratu v elektrickém odlučovači, 
• potlačení vlivu zpětné koróny v elektrickém odlučovači, 
• semipulzní napájení s volbou počtu period, 
• registraci počtu přeskoků, 
• zobrazení okamžité volt - ampérové charakteristiky. 

Komplexní řízení 

• provoz elektrického odlučovače sleduje a komplexně řídí víceúrovňový 
mikropočítačový stavebnicový systém. 

Optimalizace provozu 

• dosažení minimálního odběru elektrické energie při dodržení emisního limitu 
nebo nejnižšího možného úletu prachových částic. 

Elektrické odlučovače stále patří k nejefektivnějším prostředkům k zajištění čistoty 
ovzduší od TZL. K odloučení TZL v tepelných elektrárnách a teplárnách v České republice 
se používají převážně EO [18]. 

Výhody elektrického odlučování: 

• vysoká funkční a provozní spolehlivost, 
• vysoká účinnost odlučování, 
• nízká tlaková ztráta zařízení (max. 250 Pa), 
• odlučování při teplotách do 350°C (do 450°C při použití speciálních 

materiálů), 
• minimální nároky na obsluhu a údržbu, 
• odolnost proti horkým částicím v plynu, 
• úplně suchý proces. 

Nevýhody: 

• Vysoké investiční náklady, 
• náročnost na prostor, 
• náročnost na obsluhu, 
• nepředvídatelná účinnost odlučování při určitých druzích TZL s vysokým 

odporem, 
• snížená účinnost zachytávaní při množství plynů vyšším než nominálním. 

Možnosti použití: 

• výroba tepelné a elektrické energie, 
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• výroba stavebních hmot a magnezitu, 
• sklářský, chemický a papírenský průmysl, 
• spalování dřevního odpadu, 
• spalování tuhých odpadů, 
• odprášení uhelných kotlů. 

2.5.1 Vertikální trubkové odlučovače 

Usazovací elektrody mají tvar trubek kruhového nebo šestiúhelníkového tvaru. 
Ionizující drátová elektroda prochází jejich středem. Proudění plynu má směr zespoda 
nahoru. Usazovací elektrody suchých vertikálních odlučovačů jsou zbavovány usazeného 
prachu mechanickým oklepem. U mokrých EO jsou splachovány kapalinou.  

Nevýhodou vertikálních odlučovačů je propad oklepávaného prachu nebo 
zachycených kapek mlhy proudem přiváděného plynu, který ho část opět strhává s sebou do 
aktivního prostoru odlučovače. To zvyšuje zátěž EO a snižuje účinnost odloučení prachu. 
Další nevýhodou vertikálních trubkových EO je komplikované řešení konstrukce vstupu 
plynu s rozváděcími žaluziemi. Tyto musí zajistit rovnoměrné rozdělení plynu do prostoru 
jednotlivých trubkových elektrod, aby rychlost proudění plynu v každé z trubek byla pokud 
možno stejná. Proto se vertikální EO používají velmi ojediněle. Výhodné jsou k čištění 
plynů za vysokých teplot, kdy nedochází k deformacím konstrukčních dílů a tím změnám 
geometrie aktivního prostoru [19]. Na obrázku 14 je zobrazeno schéma vertikálního 
trubkového EO. Znečištěný plyn je přiváděn vstupem 1. Usměrňovacími žaluziemi 6 je 
rovnoměrně rozprostřen po celém průřezu EO a po odloučení prachových částic na 
usazovacích elektrodách 5 vystupuje v bodě 3. Odloučený prach z usazovacích elektrod je 
odváděn pneumaticky výsypkou 2 k dalšímu zpracování. 

 

Obr. 14  Vertikální trubkový elektrostatický odlučovač [8]: 
1 – vstup plynu, 2 – výstup odloučeného prachu, 3 – výstup plynu, 4 – drátová nabíjecí 

elektroda (katoda), 5 – trubková usazovací elektroda (anoda), 6 – rozváděcí žaluzie 
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2.5.2 Horizontální EO 

V horizontálních EO je směr proudění znečištěného plynu horizontální viz obrázek 15. Prach 
zachycovaný usazovacími elektrodami 3 je po mechanickém oklepání tzv. kladivy odváděn 
výsypkami 5 k dalšímu zpracování nebo deponaci na odkaliště [20]. Vysokonapěťové 
usazovací elektrody tvořeny rovnými nebo prolisy profilovanými deskami pro zvýšení jejich 
mechanické pevnosti. Mezi usazovacími elektrodami prochází ionizační (nabíjecí) elektrody 
viz příloha 4. Elektrody jsou uspořádány do 2 až 5 sekcí, každá z nich je nezávisle napájena 
stejnosměrným proudem. Nejčastější uspořádání EO v tepelných elektrárnách a teplárnách je 
3 – 4 sekcové [18]. 

 

Obr. 15  Horizontální komorový elektrostatický odlučovač [8]: 
1 – vstup plynu, 2 – výstup plynu, 3 – deskové usazovací elektrody (anody), 

4 – drátové nabíjející elektrody (katody), 5 – výsypy odloučeného prachu 

Proud plynů je částečně oddělen od směru pádu odloučeného prachu, což napomáhá 
dosažení menšímu měrnému zatížení usazovacích elektrod a vyšší odlučivostí. Skříň aktivní 
části komorového EO je tvořena rozšířeným kanálem obdélníkového průřezu. Konstrukce 
komorových EO je značně rozměrná a robustní. Nosné konstrukce komorových odlučovačů 
a jejich součásti jsou vyrobeny z konstrukčních ocelí třídy 11 a 12. Komory EO jsou 
vyrobeny z hliníkových slitin nebo nerezavějících ocelí třídy 17 díky přítomnosti korozivní 
atmosféry. Nabíjecí elektrody jsou vyráběny z korozně odolného žáruvzdorného materiálu 
kanthal [21], aby dlouhodobě odolávaly působení korónového výboje. Jedná se o slitinu 
železa obsahující chrom (20 – 30 %), hliník (4 – 7,5 %) a stopové množství kobaltu. 
Konstrukce skříní odlučovačů je vystavena značným silám v důsledku podtlaku uvnitř 
komor, působení větru na boční stěny a vrstvy sněhu na strop komor. Velká je rovněž 
hmotnost elektroinstalace (kabelové rozvody, kabelové lávky, keramické el. izolátory), 
systémů elektrod zatěžovaných usazeným prachem, mechanismů oklepu elektrod a vnější 
tepelné isolace z minerálních isolačních hmot (skelná vata) kryté nejčastěji hliníkovým 
plechem. Nelze opomenout ani značný dynamický účinek turbulentního proudění čištěného 
plynu komorou odlučovače vyvolávající vibrace stěn komor, deskových i drátových 
elektrod. Drátové elektrody jsou zavěšeny na mřížích a napínány závažími, aby se 
nerozhoupaly a negativně ovlivňovaly geometrii aktivních prostor odlučovače. Při 
konstrukci EO se počítá i s tepelnými dilatacemi. Proto se montují kompenzátory na potrubí 
a komory EO jsou uloženy na ložiscích. 
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Vysoké nároky jsou kladeny na těsnost celého systému EO. Do odlučovačů nesmí být 
přisáván vzduch z okolní atmosféry nebo dešťová voda. Vlivem netěsnostmi přisávaného 
vzduchu by docházelo k nekontrolovatelným prouděním, zviřování již odloučeného prachu a 
tím i ovlivnění účinnosti celého odsávacího systému. Chladný vzduch by také mohl způsobit 
kondenzaci par v EO. Díky kondenzující nebo dešťové vodě by mohlo dojít ke zkratování 
elektrod, nalepování prachu na stěny výsypek a následně jejich ucpání. V důsledku 
uvedených závad by mohlo dojít k výpadku EO a tím i odstavení celé technologické linky z 
provozu. 

Ke stabilizaci korónového výboje je vhodné zabezpečit malý rozdíl mezi provozní 
teplotou plynu a jeho rosným bodem. Z tohoto důvodu se před komory EO předřazují 
kondicionéry pro vlhčení čištěného plynu nástřikem vody. 

Značné nároky jsou kladeny na bezpečnost provozu EO z důvodu vysokonapěťových 
rozvodů stejnosměrného elektrického proudu obvykle s napětím 55 – 75 kV. Za provozu a 
během oprav musí být konstrukčními a technicko-organizačními opatřeními zajištěna 
ochrana pracovníků obsluhy a údržby před úrazem elektřinou (viz. příslušné ČSN a vyhlášky 
ČÚBP pro vyhrazená technická zařízení). Dalším důvodem bezpečnostních opatření je riziko 
výbuchu. Ve spalinách je vždy vedle kyslíku v určité koncentraci přítomen oxid uhelnatý. 
Pokud je dosaženo meze výbušnosti může korónový výboj iniciovat explozi. Z tohoto 
důvodu se na EO vždy instalují kontinuálně pracující analyzátory CO. Řídící systém na 
základě vzestupu koncentrace CO k mezi výbušnosti automaticky zablokuje přívod 
elektrické energie k elektrodám EO. 

Odlučivost EO dosahuje hodnot nad 99,5 %. EO jsou konstruovány pro průtoky 
čištěného plynu řádově ve statisících až milionech mN

-3·hod.-1. V tomto smyslu se jedná o 
vůbec nejvýkonnější odlučovače prachu. Používají se i pro čištění horkých plynů s teplotami 
do 400 °C, neboť všechny konstrukční díly jsou vyrobeny z oceli, keramiky (el. izolátory), 
skla nebo kompozitních materiálů. Odlučovací plochy mají velikost od 100 do 15000 m2

. 
Velikost odlučovaných částic se pohybuje od 0,01 do 200 µm. Postupová rychlost spalin 
bývá až 0,2 m·s-1

. Tlaková ztráta je nízká cca 20 – 50 Pa. EO jsou vhodné pro odlučování 
prachu z odpadních plynů až do teplot cca 380 °C [1]. 

Největšího rozšíření doznaly EO v energetice pro odlučování popílku ze spalování 
uhlí a pro odlučování sazí z kotlů na mazut. Dále v cementárnách, hutním průmyslu, ve 
spalovnách odpadů, zejména komunálních, v dřevařském průmyslu a dalších průmyslových 
činnostech, jako i při výrobě papíru a celulosy k odprašování tzv. regeneračních kotlů [22]. 
U regeneračních kotlů zachycují drobné částice, vesměs lepivého charakteru. Jejich 
rezistivita je nízká a proto je možné je snadněji odstranit z odpadních plynů. S ohledem na 
malou velikost částic a možné strhávání odloučených částic při oklepávání srážecích 
elektrod, musí být konstrukci odlučovače věnována větší pozornost. Strhávání odloučených 
částic se eliminuje nižší postupovou rychlostí plynů odlučovačem a tvarem usazovacích 
elektrod. Dosahovaná odlučivost je oproti jiným druhům prachu nižší a bývá 99,4 – 99,6 %. 
Také ohrožení korozí je v regeneračních kotlích významnější. 

Elektrické odlučovače zaznamenaly v posledních desetiletích významný rozvoj. Bylo 
dosaženo vysoké spolehlivosti v důsledku vývoje nových efektivně pracujících zdrojů velmi 
vysokého napětí s minimální poruchovostí. Z tohoto důvodu jsou EO používány jako jediný 
odlučovací stupeň, tj. bez předodlučovačů, nejčastěji cyklónů, jak tomu bylo před třiceti lety 
(např. v energetice pro odlučování popílku) [19]. Při dnešním tlaku na spalování různých 
druhů biomasy, kde vstupní hodnota koncentrace TZL bývá nízká, teplota spalin se pohybuje 
okolo 180 - 250 °C a procento nespálených částic je vysoké, se EO jeví jako nejvhodnější 
typ odlučovače. 
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2.5.3 Mokré EO 

Nejčastěji se využívají k odlučování aerosolových částic, např. aerosolu kyseliny 
sírové. Na rozdíl od oxidu siřičitého, který se snadno absorbuje v alkalicky reagujících 
roztocích, oxid sírový při průchodu vodou tvoří aerosol, který absorpčním stupněm prochází 
beze změny [9]. Tento nedostatek lze řešit pomocí mokrých elektrických odlučovačů. 

 Hlavním rozdílem proti suchým EO je použití materiálů odolných korozivnímu 
prostředí. Pro skříň EO se používá ochrana olovem, kyselinovzdornými vyzdívkami nebo 
kyselinovzdornými pryskyřicemi. Materiál použitý na výrobu nabíjecích i usazovacích 
elektrod je speciální niklová slitina Alloy C276 [17]. Alternativně jsou elektrody chráněny 
olověnou vrstvou. 

Odloučené částice jsou z povrchu usazovacích elektrod odstraňovány ostřikem 
vodou. V porovnání se suchými EO jsou mokré EO rozměrově malá zařízení. Provozní 
teploty mokrých EO se obvykle blíží rosného bodu a obsah tuhých znečišťujících látek nebo 
aerosolů je nízký ve srovnání s odlučováním popílku při spalování uhlí [22]. 
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3 MOŽNOSTI ZPŘESNĚNÍ DIAGNOSTIKY 
ELEKTRICKÝCH ODLUČOVAČŮ 

Nejrozšířenějším typem EO v tepelných elektrárnách a teplárnách jsou horizontální 
komorové EO určené k odlučování aerodisperzní směsi. Následující téma nezahrnuje EO pro 
odlučování jiných druhů příměsí nebo EO odlišných konstrukcí. Diagnostikou se rozumí 
celý soubor činností vedoucí k posouzení vlivů na funkčnost EO. Na jejím základě je možno 
zjistit poruchové stavy EO nebo provést celkovou optimalizaci provozu EO. 

3.1 Vliv průtočného množství spalin 

Průtočné množství spalin je jedním ze základních činitelů ovlivňujících výsledky 
odlučovacího procesu a je ovlivňováno kolísáním výkonu zdroje a teploty. Odlučivost EO, 
ve kterém je z proudu plynu odlučována za určitých podmínek příměs tuhých částic se 
střední rychlostí odlučování w, klesá se zvětšujícím se objemovým průtokem plynu QV a 
tedy i se zvětšující se rychlostí proudění plynu [1] (5). Při zmenšujících se hodnotách QV se 
naopak odlučivost EO zvětšuje. Pokles a růst odlučivosti však neprobíhají stejnou měrou [4]. 

     m · s  (5)

kde w  je střední rychlost odlučování (m·s-1), 
 QV  - objemový průtok plynu (m3·s-1), 
 S    - plocha usazovací elektrody (m2). 

Pro zhodnocení vlivu průtoku plynu QV a jeho změn s časem na odlučování se 
používá Deutschův vztah [1] (6)ve tvaru: 

1 e ·      1  (6)

kde OC  je celková odlučivost (m·s-1), 
 f     - měrná usazovací plocha (m-1·s), 
 wS  - zdánlivá rychlost odlučování (m·s-1). 

Zdánlivá rychlost odlučování ws není veličinou fyzikální, ale hodnotou statistickou, 
obvykle nazývanou střední odlučovací rychlostí obsahující různé činitele, které mají vliv na 
funkci elektrického odlučovače. V praxi je stanovována výpočtem z naměřené odlučivosti 
při daném konstrukčním provedení elektrického odlučovače, daných provozních 
parametrech a daných vlastnostech prachu. Parametr f je měrná usazovací plocha [1] (7): 

     m · s  (7)

kde f     je měrná usazovací plocha (m-1·s), 
 QV  - objemový průtok plynu (m3·s-1), 
 S0   - celková aktivní plocha usazovacích elektrod (m2). 

Funkce odlučovače je přímo závislá na množství vstupujících spalin a rychlosti 
proudění spalin v odlučovači. Při překročení limitních hodnot se odlučivost skokově 
zhoršuje [1]. 
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3.2 Vliv rozdělení spalin po vstupním průřezu odlučovače 

Nerovnoměrné rozdělení proudu spalin po průřezu EO má za následek různou dobu 
setrvání příměsi v aktivní části a různou míru vyčistění jednotlivých dílčích toků spalin. 
Vstupní díl EO zajišťující vyplnění cca 80 % vstupního průřezu spalinami se považuje za 
dobré řešení [7]. Zmenšením rychlosti a tím prodloužením doby setrvání spalin v EO proti 
jmenovitým hodnotám, které odpovídají rovnoměrnému profilu rychlosti, se odlučivost 
zvětšuje. Zvýšení rychlosti spalin a zkrácení doby setrvání v jiných částech prostoru EO 
naopak odlučivost zmenšuje. Míra zvýšení a snížení odlučivosti při shodných odchylkách 
rychlosti od jmenovité hodnoty není stejná. S nerovnoměrným prouděním souvisí ve větší 
nebo menší míře snížení odlučivosti. 

S ohledem na vysokou citlivost EO na nerovnoměrnost proudu plynu a složitost 
jejich konstrukčního uspořádání je nutné provádět stanovování optimálního tvaru kouřovodu 
před elektrickým odlučovačem na základě modelových zkoušek. Dobře navržený kouřovod 
zabezpečuje velmi vysoký stupeň zaplnění objemu elektrického odlučovače spalinami při 
minimálním aerodynamickém odporu. Uvedené modelové řešení maximálně urychluje 
projektování kouřovodů v prostorově stísněných podmínkách zákotlí a přispívá k: 

• zvýšení životnosti kouřovodů a dělících stěn vstupních skříní elektrických  
odlučovačů, zejména v místech s nejčastějším výskytem poškození, 

• trvalému snížení tlakových ztrát, 
• k úspoře energie potřebné pro provoz kouřových ventilátorů, 
• zvýšení odlučivosti EO lepším využitím činného průřezu, především 1. sekce, 
• zvýšení životnosti dílů uvnitř elektrického odlučovače a celkové spolehlivosti 

elektrického odlučovače vzhledem k rovnoměrnějšímu zatížení. 

Správně navržené vestavby upravující rozdělení kouřových plynů po průřezu EO 
mají zásadní význam pro zrovnoměrnění toku spalin. 

 

Obr. 16  Model vstupních vestaveb EO [23] 
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Názorně je tato problematika zobrazena na obrázku 16. Vlevo je originální vstupní 
díl EO modelovaný pomocí CFD analýzy v programu Ansys® a vpravo namodelovaný 
optimalizovaný díl. 

3.3 Vliv kvality spalin a popílku 

Různá paliva se liší nejen výhřevností, obsahem popela, vody a síry, jemností mletí, 
ale i ve spalovacích teplotách, přebytku vzduchu, v bodech tání a tavení popela. Důležitý je i 
obsah prchavých látek v uhlí, který ovlivňuje maximální obsah CO2 ve spalinách. 

Zatím co s klesající hodnotou výhřevnosti roste objemový průtok spalin, s klesajícím 
obsahem vody se snižuje rosný bod spalin a s klesajícím obsahem popela klesá koncentrace 
popílku. Hodnoty koncentrace popílku a rosného bodu se snižují i se vzrůstajícím přebytkem 
vzduchu ve spalinách před vstupem do elektrického odlučovače. S rostoucím přebytkem 
vzduchu roste i objemový průtok spalin. 

Kladný vliv na stabilitu korónového výboje má obsah vodní páry, nízký přebytek 
vzduchu a oxidy síry. Naproti tomu přítomnost oxidu uhelnatého snižuje úroveň 
přeskokového napětí. Přisávání falešného vzduchu v důsledku netěsností snižuje obsah vodní 
páry a SO3 a tím se zhoršují i některé fyzikální vlastnosti odlučovaného popílku. 
K zabezpečení ideálních průběhů procesů elektrického odlučování musí spaliny obsahovat 
alespoň 6 %, nejlépe však 10 až 25 % vodní páry a minimálně 35 mg·mN

-3, v ideálním 
případě cca 70 mg·mN

-3
 , volného SO3. Při těchto podmínkách je dosažena dostatečná 

povrchová vodivost popílku. Tato vlastnost popílku je důležitá k dosažení co nejlepšího 
odlučování v EO [24]. 

Popílky se liší granulometrickým složením, měrnou a sypnou hmotností, 
permitivitou, měrným elektrickým odporem vrstvy v daných podmínkách spalin, elektrickou 
vodivosti, adhezi na usazovacích elektrodách a chemickým resp. mineralogickým složením. 
Měrný elektrický odpor ρ ovlivňují zejména obsahy Li2O, Na2O, Fe2O3, C, teplota a rosný 
bod spalin. 

Alkalické prvky (K, Na, Mg, Ca) respektive jejich oxidy mají velkou afinitu k SO3. 

Tato afinita klesá v pořadí uvedených prvků. Vázání volného SO3 ze spalin způsobuje, že 
bazické popílky se odlučují v el. poli obtížněji, kyselé a neutrální popílky se odlučují 
poměrně lehce. Alkálie vytváří s SO3 sulfát a snižují tak rosný bod spalin, což se nepříznivě 
projevuje na el. pevnosti spalin, velikosti odlučovací rychlosti a odlučivosti EO. Chemické 
složení popílku určuje pro danou teplotu a rosný bod hodnotu měrného el. odporu. Vlivem 
vysokého měrného el. odporu ρ dochází k odvodu nábojů z vrstvy, vzniku zpětné koróny a 
poklesu odlučivosti. 

V různých případech se působení příměsí na průběh a výsledky odlučovacího procesu 
prosazuje různou měrou, závislou na koncentraci, disperzi částic a přirozených nebo 
získaných vlastnostech příměsi. S větší koncentrací příměsí souvisí větší prostorový náboj 
elektricky nabité příměsi, větší spotřeba volných iontů a tím i větší útlum proudu, ale i 
rychlejší narůstání tloušťky vrstvy na elektrodách. Čím je disperznost příměsí větší, tím větší 
je spotřeba iontů při nabíjení příměsí a tím větší je útlum proudu. Částice tvořící jemnozrnné 
frakce příměsi nebo vysoce disperzní příměsi jsou při relativně větším poměrném náboji, 
nositeli menších absolutních nábojů. Proto se pohybují pomaleji než částice tvořící 
hrubozrnné frakce. Rychlost, s kterou jsou odlučovány, je vlivem menšího čelního odporu 
vzdušiny větší, než se dosud předpokládalo. Z hlediska chování a působení vznikající vrstvy 
příměsí, jsou kvalitativní rozdíly mezi vrstvou, která vzniká při odlučování nízko a vysoko 
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disperzních příměsí. Vrstva nadměrně jemnozrnné příměsi se obvykle obtížněji odstraňuje z 
elektrod.  

Granulometrické složení příměsi ovlivňuje nejen střední odlučovací rychlost, ale i 
prostorový náboj, proud, odlučivost EO a v nemalé míře i adhezi popílku na usazovacích 
elektrodách. Adheze prachu na usazovacích elektrodách způsobuje ulpívání vrstev na 
elektrodách i přes periodické čistění elektrod oklepáváním. Je ověřeno, že na velikost adhese 
má vliv jemnost prachu, jeho měrný el. odpor, měrný proud na elektrodách, vlhkost prachu a 
další. Vrstvy adhezivního prachu způsobují zhoršování el. parametrů v EO a pokles jeho 
odlučivosti. 

Výrazný vliv má i morfologické složení příměsi tj. tvar prachových částic. S tvarem 
částic a působením některých dalších činitelů (např. sorpce) souvisí vznik agregátů 
(soudržné části ve vrstvě) složených z primárních částic, již v aktivním prostoru EO (vznik 
shluků, řetězovitých nebo houbovitých agregátů). Morfologické složení příměsí se prosazuje 
zvláště při tvorbě vrstvy prachu na usazovací elektrodě a projevuje se různými vlastnostmi, 
chováním a působením vrstvy příměsi na odlučovací proces [15]. 

Shrnutí vlivu kvality spalin a popílku je následující. 

Pozitivní vlivy: 

• těsnost odlučovače, minimální přisávání, optimální objem spalin, 
• obsah 10 až 25 % vodní páry ve spalinách, 
• přítomnost SO3 , alespoň 35 – 70 mg·mN

-3, 
• kyselé a neutrální popílky, 
• nízký elektrický odpor popílku, 
• nízký obsah CO a nespáleného uhlíku. 

Negativní vlivy: 

• klesající výhřevnost – vzrůst objemu spalin, 
• pokles obsahu vody ve spalinách – vliv na elektrický odpor, 
• zvyšování koncentrace popílku ve spalinách na vstupu do EO, 
• rostoucí přebytek vzduchu – zvětšování objemu spalin, 
• nízký obsah síry v palivu, 
• složení popílků – horší odlučivost bazických popílků, 
• vysoký elektrický odpor popílku – vyšší riziko vzniku zpětné koróny, 
• granulometrie popílku – čím jemnější zrno, tím horší odlučivost. 

3.4 Vliv způsobu napájení 

Hlavním a nejdůležitějším faktorem zabezpečujícím vysokou odlučivost je napájení 
EO. Zdroj je složen ze dvou základních částí. Z regulátoru, který umožňuje automatický 
nebo manuální provoz a z vvn transformátoru a dvoucestného usměrňovače s měřícími 
rezistory. Řízení velikosti napětí (proudu) elektrického odlučovače je uskutečňováno 
fázovým řízením dvojice antiparalelně zapojených tyristorů v primárním obvodu vvn 
transformátoru regulátorem, který na základě údajů od zpětné vazby, generuje zapínací pulzy 
pro oba tyristory. Na obrázku 17 je uveden průběh regulačního děje. Regulátor postupně 
zvyšuje proud (pracuje v režimu proudového zdroje) až do hodnoty přeskokového napětí v 
čase T2, kdy elektrický proud odlučovače má hodnotu IP. V tomto okamžiku regulátor sníží 
proud skokově na nulovou hodnotu a v ní setrvá po nastavenou dobu. V okamžiku T3 
provede skokové zvýšení proudu na hodnotu IS a opět pomalu zvyšuje proud do přeskoku po 
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"dobu nárůstu". Doba nárůstu proudu T3 – T6 je nastavitelná a určuje počet přeskoků za 
minutu. 

 

Obr. 17  Průběh regulačního děje [24] 

V současnosti se používá několik druhů napájecích zdrojů, které je možno rozdělit na 
základě průběhu výstupního napětí, do několika kategorií. 

Zdroj stejnosměrného napětí 

Tyto zdroje jsou konstruovány jako spínané zdroje. Výstupem je stejnosměrné napětí 
s nepatrným zvlněním a procházející elektrický proud rovněž vykazuje nepatrné zvlnění. 
Tyto zdroje jsou vhodné pro odlučování příměsí s nižším měrným odporem. V současné 
době nejsou s těmito zdroji dlouhodobější provozní zkušenosti, proto nelze hodnotit jejich 
vlastnosti [24]. 

Zdroj dvoucestně usměrněného napětí 

Tento typ napájecího zdroje je v současnosti nejvíce rozšířen a jsou s ním mnohaleté 
provozní zkušenosti. V principu se jedná o zdroj, který je napájen jednofázovým sdruženým 
napětím 400V/50 Hz. Toto napětí je přes dvojici antiparalelně zapojených tyristorů 
přivedeno na primární vinutí vvn transformátoru. Transformátorem je převedeno na vvn 
napětí a následně usměrněno dvoucestným usměrňovačem. V tomto případě se hodnota 
proudu v čase mění a proud vykazuje pulzní charakter. Tyto zdroje slouží k odlučování 
příměsi od nižších po střední hodnoty měrného odporu. Alternativou k těmto zdrojům jsou 
jednocestné anebo 3-fázové usměrňovače. V těchto případech je na výstupu transformátoru 
použit jednocestný usměrňovač (při jednofázovém napájecím napětí), nebo 3-fázový 
usměrňovač (pro 3-fázové napájecí napětí), které se liší velikosti zvlnění výstupního napětí 
[24]. 
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Semipulzní napájení 

Současné napájecí zdroje s dvoucestným usměrňovačem jsou vybaveny regulátory, 
které umožňují semipulzní provoz. Při tomto provozu dochází k vypouštění celých period 
vstupního napětí v počtu od jedné do desítek. Pomocí tohoto způsobu provozu se dosahuje 
většího zvlnění napětí odlučovače, což v některých případech vede ke zlepšení odlučivosti a 
úspory elektrické energie. Tento způsob provozu je vhodný pro vrstvy příměsí s vyššími 
hodnotami měrného odporu. Takto pracující napájecí zdroj je vhodné provozovat s 
nadřazeným systémem, který obsahuje algoritmus pro optimální odlučivost a během provozu 
zjišťuje jaký počet vypouštěných period napětí je nejvhodnější, případně zda semipulzní 
provoz má smysl [24]. 

Pulzní zdroj 

Tento typ zdroje vychází z dvoucestného usměrňovače napětí, k jehož výstupu je 
připojen pulzní generátor, který generuje časově úzké napěťové pulsy s vrcholovou 
hodnotou několika desítek kilovoltů. Tyto pulzy jsou pak elektricky superponovány na 
základní průběh dvoucestně usměrněného napětí. Jelikož nejsou s tímto zdrojem 
dlouhodobější zkušenosti v oblasti odlučování elektrárenských popílků, vychází se ze z 
doporučení výrobce, který tento zdroj doporučuje pro příměsi s vyšším měrným odporem 
[24]. 

Vysokofrekvenční pulzní zdroj 

Podobně jako u stejnosměrného zdroje, jehož popis je uveden výše, je k výstupu 
připojen vysokofrekvenční generátor, který vyrábí střídavé vysokofrekvenční napětí v řádu 
desítek kHz s maximální hodnotou špička - špička v desítkách kilovoltů. Toto napětí je 
superponováno na základní stejnosměrný průběh napětí. Rovněž s tímto zdrojem nejsou 
dlouhodobější zkušenosti v oblasti odlučování elektrárenských popílků, vychází se 
z doporučení výrobce, že zdroj je vhodný pro příměsi s vyšším měrným odporem [24]. 

3.5 Vliv nastavení oklepů 

Pokud se odlučovacímu procesu ponechá volný průběh, vytváří se na elektrodách 
vrstva příměsi, která působí zpětně na odlučovací proces a mění podmínky odlučování a 
podmínky dalšího narůstání vrstvy. V důsledku toho se vrstva nezvětšuje s časem 
rovnoměrně, ale stále pomaleji. S narůstáním tloušťky vrstvy se zvětšuje úbytek napětí na 
vrstvě a snižuje se využitelné napětí, tak že mezi proudem iontů a napětím vzniká vždy nový 
rovnovážný stav, jak je zobrazeno na obrázku 18. Se zvětšující tloušťkou vrstvy se zmenšuje 
odlučivost. Z tohoto důvodu je nutno elektrody po určité době čistit oklepáváním. Důležitým 
prostředkem k dosažení dobrého odlučovacího účinku je vytvoření dostatečně soudržné 
vrstvy s větší hmotností, která se při oklepávaní rozpadá na soudržné celky. Strhávání 
příměsi do úletu je menší než, když je vrstva sypká, načechraná a málo kompaktní. 

Oklep se časuje tak, aby nastal ve chvíli kdy je vrstva popílku na elektrodách 
optimální. Vadné nastavení oklepů výrazně zhoršuje funkci odlučovače. Při nastavování časů 
je nutno vzít v úvahu, že u správně pracujícího odlučovače je zatížení jednotlivých sekcí 
největší u první sekce (až 80 %) a nejmenší u poslední sekce (kolem 4 %). Tomu by měly 
odpovídat časy zapnutí oklepu jednotlivých sekcí. Jemné prachové shluky, které se vytvářejí 
v zadních sekcích EO, mají větší přilnavost k elektrodám, což vede k potřebě zvýšení 
časových period oklepávání. 



 

Obr. 18  Rovnovážné
U0K – počáteč

3.6 Vliv zpětné koróny 

Pokud má usazená
napětí schopné vyvolat ionizaci plynu uvnit
elektrickým polem vytlač
elektrod. Proud iontů, které p
přicházejí od usazovací elektrody, vytvá
existující před vznikem náraz
elektrického pole na intenzit
hodnoty intenzity elektrického pole 
zpětné koróny, která má vždy negativní vliv na proces elektrického odlu

Obr. 19  Závislost 

 

Rovnovážné stavy napětí a proudu při změně tlouš
čáteční kritické napětí, U – napájecí napětí, Ū – využitelné nap

UV – úbytek napětí na vrstvě 

ny  

Pokud má usazená vrstva prachu na elektrodách vlastnostmi, př
tí schopné vyvolat ionizaci plynu uvnitř vrstvy, jsou do aktivního prostoru odlu

čovány kladné ionty, které přicházejí od záporných ioniza
, které přicházejí od ionizační elektrody, spolu s proudem iont

icházejí od usazovací elektrody, vytvářejí výsledný proud, který je v
ed vznikem nárazové ionizace. Výsledkem je “lomení“ čáry 

trického pole na intenzitě proudu ve vrstvě viz obrázek 19. Zlomu odpovídají kritické 
hodnoty intenzity elektrického pole EVK a proudové hustoty JVK, kdy vzniká 

ny, která má vždy negativní vliv na proces elektrického odlu

Závislost intenzity elektrického pole EVK a proudové hustoty
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tloušťky vrstvy [15]: 
využitelné napětí, 

ři kterých na ni vzniká 
vrstvy, jsou do aktivního prostoru odlučovače 

icházejí od záporných ionizačních 
ní elektrody, spolu s proudem iontů, které 

ejí výsledný proud, který je větší než proud 
čáry závislosti intenzity 

. Zlomu odpovídají kritické 
kdy vzniká nebezpečí 

ny, která má vždy negativní vliv na proces elektrického odlučování. 

 

a proudové hustoty JVK [15] 
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Zpětná koróna se projevuje: 

• zvětšením elektrického proudu, 
• částečnou rekombinací iontů projevující se zářením, 
• snížením přeskokového napětí, 
• změnou náboje částic, který se zmenšuje nebo mění polaritu, 
• snížením odlučivosti a zvýšením úletu. 

Vlivem vzniku zpětné koróny dochází k deformaci voltampérové charakteristiky EO 
viz obrázek 20. Při určitém napětí se průběh odchyluje od normálu a proud strmě narůstá. 
V některých případech se zvyšuje i tehdy, když se napětí snižuje. Zpětná koróna, jsou-li pro 
její vznik podmínky, vzniká i při velmi tenké vrstvě usazeného prachu. 

 

Obr. 20  Deformace voltampérové charakteristiky vlivem zpětné koróny [15]: 
1 – normální průběh VA charakteristiky, 2 – deformovaný průběh VA charakteristiky, kdy 

při zvyšování proudu je napětí konstantní, 3 – deformovaný průběh VA charakteristiky, kdy 
při zvyšování proudu dochází ke snižování napětí 

Zpětnou korónu je možno omezit těmito prostředky: 

• změnou povahy napájecího napětí – přechod od napájení stejnosměrným 
napětím k napětí pulzujícím nebo semipulzním, představuje určitou možnost; 
pulzní napájení, při kterém je trvání pulsu zkráceno na mikrosekundy se zatím 
v technické praxi nevyužívá, 

• úpravou (kondicionováním) plynu, při kterém dochází ke změně vlastností 
vrstvy usazeného prachu. 

3.7 Vliv zanášení výsypek 

Výsypky se zanášejí především z těchto důvodů: 

• nedostačující hltnost svodek odvodu popílku. Zanášení nastává při přechodu z 
nízkopopelnatého paliva na palivo s vyšší popelnatostí, 

• konstrukční vada – malý úhel sklonu pro lepivé jemné popílky, 
• přisávání vlhkého vzduch na přírubách – kondenzace vody, nálepy, 
• porucha odvodu popílku, 
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• při používání vodních uzávěrů průnik vlhkosti (dnes se prakticky nepoužívají). 

Při ucpání výsypky hladina popílku stoupá až k elektrodám a způsobí tzv. popílkový 
zkrat a prakticky vyřadí příslušnou sekci z provozu. Jako prevence se používají vibrátory na 
stěnách výsypek. K signalizaci se užívají tlaková čidla s odběry zavedenými do výsypky. 
Ucpáním odběrného místa klesne tlak na nulu a dojde k signalizaci do systému řízení EO. 

3.8 Vliv provozování kotle 

Kotel, EO a případně systém odsíření jsou integrální součásti provozu tepelné 
elektrárny z nich určující je právě provoz kotle. Na správnou funkci EO mají vliv tyto 
provozní stavy kotle [25]: 

• nestabilní provoz kotle, 
• rychlé výkonové změny (elektrický odlučovač je zařízení, které má značnou 

setrvačnost a není schopen okamžitě reagovat na přechodné stavy zvýšení 
průtočných množství, zvýšení koncentrací na vstupu do zařízení), 

• jemnost mletí (změny granulometrie popílku, změna kvality nabíjení částic), 
• stabilizace plynem nebo mazutem (změna kvalita spalin), 
• provoz s velkými přebytky vzduchu (množství spalin), 
• spalování různých druhů uhlí (změna vlastností popílku, změna vlhkosti 

spalin), 
• neřízení přisávání falešného vzduchu, 
• nahodilé stavy, které mění kvantitu a kvalitu výstupu media z kotle. 

3.9 Vliv netěsností skříní EO 

Netěsnosti skříní a výsypek elektrických odlučovačů mají negativní vliv na jejich 
funkci. Přisávání vzduchu výsypkami zhoršuje odvod popílku a drobné shluky oklepané z 
usazovacích elektrod jsou znovu vraceny do proudu spalin a zatěžují odlučovač. Vlivem 
ochlazování spodních části elektrod dochází k jejich zanášení a korozi. Pokud je vzduch 
vlhký, může dojít až k ucpání výsypek. Nezanedbatelné bývá zvýšení objemu proudícího 
media a postupné rychlosti při přisávání v kterémkoli místě odlučovače. Vlivem netěsností 
ve střešní části EO, hlavně za deštivého počasí, dochází k průniku vlhkosti do vnitřních 
prostor EO, nalepování popílku na elektrody a korozi. Při přisávání se rovněž zvyšuje 
zatížení kouřových ventilátorů. 

3.10 Vliv způsobu provozování EO 

Nejvhodnější oblast provozu EO je zachycena na obrázku 21. Nejvýhodnější je 
studený nebo horký provoz, pod hranicí kritického měrného odporu ρVK. Z technického 
hlediska to není vždy možné a z objektivních důvodů je snaha provozovat EO těsně pod 
horní hranicí studené provozní oblasti nebo nad spodní hranici horké provozní oblasti. 
Změny teploty plynu při změnách výkonů nebo najíždění kotle vedou k činnosti EO (třeba 
jen dočasně) v oblasti teplot, kdy měrný odpor vrstvy ρV je větší než kritický měrný odpor 
ρVK. 



 

Obr. 21

V tomto případě 
k zamezení vzniku těchto potíží je s
rozsahu pod kritickou velikost m
vlastností částic příměsí nebo
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21  Oblasti studeného a horkého provozu odluč

ě se mohou vyskytnout provozní potíže. Jediným prost
chto potíží je snížení odporové charakteristiky vrstvy v celém jejím 

rozsahu pod kritickou velikost měrného odporu. Toho lze dosáhnout zm
sí nebo záměrnou změnou složení plynu přidáváním dalších složek 

(aditiv). V minulosti byly úspěšně odzkoušeny tyto aditiva: 

ivedení vody do plynu před vstupem do EO ve formě
tryskami do topeniště nebo do spalin vystupujících z kotle,

ivedení SO3 do plynu před vstupem do elektrického odluč
ivedení bezvodého čpavku NH3 do plynu před vstupem do elektrického 

 

Hodnota kritického měrného odporu ρVK vymezuje na odporových charakteristikách 

 nízké teploty, kde převažuje vliv povrchové vodivosti.
ekávat, že nedojde k provozním potížím, i když je nelze zcela vylou

ři nízkých teplotách má několik nevýhod: 
že dojít k větší kondenzaci na prachových jádrech i dílech EO
li rosný bod zvýšen přítomnosti oxidu síry. To může mít za následek vznik 

tlusté vrstvy usazeného prachu na ionizačních elektrodách a potla

kondenzace vlhkosti zvyšuje možnost koroze a tím i snížení životnosti EO,

nízké teploty znesnadňují rozptylování úletu v ovzduší

že docházet k nestabilnímu a nespolehlivému 
čuje provozovat EO v tomto oboru teplot [24]. 
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kého provozu odlučovače [24] 
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3) ρV < ρVK: 
• teploty jsou dostate

provoz EO s možností výskytu n
rozpadá, což vede ke zv
provozu. 

Změnou vlhkosti pl
měrný odpor vrstvy ρV pod hranici kritického m

3.11 Vliv stavu izolátorů

Pro horizontální elektrické odlu
izolátory zvonové. Jejich 
vnitřního povrchu. 

V některých konstrukcích elektrických odlu
a průchodkových izolátorů
poměrně čistém prostředí. Na n
izolační a těsnící funkci plní pr
vznikající mezi závěsným táhlem a uzemn
od izolátoru a průchod záv
eliminována nevýhoda prů
jsou opatřeny kovovými armaturami k zav
upevnění izolátoru na skř ň
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čistém prostředí a není téměř

teploty jsou dostatečně vysoké. V tomto oboru teplot lze o
provoz EO s možností výskytu některých obtíží. Suchá vrstva se snadno 
rozpadá, což vede ke zvětšování úletu a nepříznivému 

nou vlhkosti plynů lze vytvořit příznivější podmínky pro odlu
pod hranici kritického měrného odporu ρVK. 

Vliv stavu izolátorů 

Pro horizontální elektrické odlučovače se v elektrárnách ve velké v
 výhodou je velká nosnost. Nevýhodou je možnost zne

kterých konstrukcích elektrických odlučovačů se používá kombinace zvonových 
ů. Nosnou funkci plní zvonové nebo podpěrné izolátory umíst

edí. Na ně je uložen nosník a teprve na něm jsou záv
snící funkci plní průchodkový izolátor, který má tu výhodou

sným táhlem a uzemněnými částmi, vzdaluje elektricky nabit
chod závěsného táhla izolátorem může být utěsněn. Tímto zp

ůchodkového izolátoru spočívající v jeho menší nosnosti
eny kovovými armaturami k zavěšení částí soustavy elektrické

ní izolátoru na skříň odlučovače. Závěsná táhla, jejichž prost
ě část soustavy elektrod izolovaná od země, procházejí vnit

 zvonových nebo průchodkových. Uzemněná armatura izolátorů
obepíná spodní část izolátorů zvonových nebo stř

chodkových. Mezi závěsným táhlem, které je pod napětím a uzemn
vzniká elektrické pole orientované tak, že přivádí elektricky nabité č

ku izolátoru na jeho vnitřní plochy. Vnější povrch izolátoru se nachází v pom
edí a není téměř znečisťován. 

Obr. 22  Ochranné hrdlo izolátoru [25] 
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K zamezení pronikání odlu
tzv. ochranná hrdla viz o
izolátorem. Ochranné hrdlo 
izolátoru a působí spolu se záv
těmito částmi vzniká, jako trubkový odlu
příměs se ukládá na vnitř
být řádně zaobleny a začišt
hrdle zpravidla samovolně
elektrod. Pokud nedojde k samovolnému o
oklepáváním. 

K zamezení zneč
uzavíratelným ledvinovitým otvorem
možných obtíží je kondenzace vlhkosti na
zkondenzována na povrchu izolátoru 
snižuje jeho hladinu přeskokového nap
ohřívány topnými tělesy umíst
je spuštěn odlučovač a př
provozu EO. V případě 
měření teploty na povrchu vn

 

pronikání odlučované příměsi dovnitř zvonových izolátor
obrázek 22. Jedná se o plechové uzemněné válce umíst

izolátorem. Ochranné hrdlo plní dvě funkce. Znesnadňuje pronikání odlu
sobí spolu se závěsným táhlem prostřednictvím elektrického pole, které mezi 

ástmi vzniká, jako trubkový odlučovač elektricky nabité přím
řní ploše hrdla v blízkosti jeho spodního konce.
ištěny, aby se nestaly zdroji nežádoucích výboj
ě opadává vlivem otřesů souvisejících s oklepává

nedojde k samovolnému očistění hrdla, musí být nános odstran

Obr. 23  Izolátor – vnější pohled [25] 

čisťování vnitřních ploch izolátoru, se horní armatura
uzavíratelným ledvinovitým otvorem, umožňujícím čistění viz obrázek
možných obtíží je kondenzace vlhkosti na zaprášeném povrchu

enzována na povrchu izolátoru ve spojení se znečištěním povrchu izolátoru prachem, 
eskokového napětí. Pro zamezení kondenzace vlhkosti jsou izolátory 

lesy umístěnými vně izolátoru. Vyhřívání izolátor
řiveden do něj plyn. Ohřev izolátoru je regulován dle aktuá

ě regulovaného způsobu provozu vyhřívání izolátor
ení teploty na povrchu vnější části izolátoru [25]. 
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4 PRAKTICKÉ VYUŽITÍ FRAKČNÍCH ODLUČIVOSTÍ PRO 
DIAGNOSTIKU ELEKTRICKÝCH ODLUČOVAČŮ 

Ke stanovení frakčních odlučivostí byla použita data naměřená na EO kotle K6 
v elektrárně Počerady. Byly měřeny a sledovány následující hodnoty: 

• koncentrace popílku a parametry spalin na vstupu do EO, 
• sledování elektrických veličin obou prachoměrů za EO, 
• měření koncentrace popílku a parametrů spalin za EO, 
• odběry vzorků paliva, škváry a popílku z kotle a všech sekcí EO. 

4.1 Měření koncentrace a odběry vzorků popílku 

Data k provedení výpočtů byla získána následujícími měřeními. 

Měření koncentrací popílku a parametrů spalin 

Rychlost spalin byla měřena použitím Prandtlovy sondy. K naměření hodnot 
dynamického a statického tlaku byl využit lihový mikromanometr a U-trubice aparatury 
MU 5. Rychlost pak byla stanovena výpočtem s ohledem na skutečnou měrnou hmotnost 
spalin. 

Měření koncentrace tuhých částic ve spalinách bylo provedeno pomocí aparatury 
MU 5 dle ČSN 12 4070 a ČSN ISO 9096. Aparatura se skládá z odběrové sondy, 
vyhřívaného membránového zachycovače s termostatem, chladiče spalin pod jejich rosný 
bod, clonkové tratě a zdroje podtlaku. 

Reprezentativní vzorek spalin byl odebírán v přesně stanovených odběrových bodech 
měřícího průřezu. Tuhé částice, obsažené ve vzorku plynu, byly zachycovány na filtrační 
materiál, který byl před měřením tepelně upraven přesně definovaným postupem pro 
zabezpečení jeho neměnné hmotnosti vlivem měření. 

Koncentrace tuhých částic byla vypočtena na základě hmotnosti zachycených tuhých 
částic v suchém stavu a z objemu plynu (spalin), izokineticky odebíraného v měřicích 
bodech. Odběry byly provedeny na vstupu do EO a na výstupu spalin z EO. Výstupní 
hodnoty TZL byly konfrontovány s hodnotami odečtenými z prachoměru kontinuálního 
měření TZL instalovaného na spalinovodu. V příloze 5 - tabulka 4 jsou uvedené hodnoty 
naměřené před EO a v tabulce 5 hodnoty naměřené za EO. 

Odběry popílku 

Vzorky škváry a popílku byly odebírány z výsypek kotle a z výsypek obou polovin 
jednotlivých sekcí EO v předem stanovených intervalech, po celou dobu prováděného 
měření. Za kotlem K6 je instalován EO rozdělený na 4 sekce. Z odebraných vzorků byly 
provedeny v laboratoři sesypy a provedena granulometrie, která se zabývá určováním 
polydisperzity souboru částic. Vzorky byly před zpracováním důkladně homogenizovány. 
Metodou sítování a pomocí laserového analyzátoru velikosti částic FRITSCH Analysette 22 
byla získána data, na jejichž základě byla sestrojena tzv. křivka zbytků. 

4.2 Výpočty 

Prvním krokem k zjišťování odlučivostí EO je sestrojení křivky zbytků na základě 
dat dodaných z granulometrických měření viz příloha 5 - tabulka 3. Na osu x se vynáší 
průměr částice d v µm a na osu y procento zbytku částic. Výsledné křivky zbytků popílku 
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zachyceného v jednotlivých sekcích EO jsou na obrázku 24 v příloze 5. Křivka zbytků pro 
vstup vychází z granulometrie popílku odebraného na vstupu EO izokineticky. Sestrojené 
křivky nejsou zcela vhodné pro další výpočty. Proto byla provedena regresní analýza pomocí 
programu Excel. K popisu křivek četnosti byla použita Rosin – Rammlerova aproximace 
[26] (8): 

100 · e ř      %  (8)

kde Z0  je hmotnostní zlomek částic (%), 
 d    - průměr částice (µm), 
 dstř - střední průměr částic (µm), 
 n    - koeficient distribuce (1). 

Koeficient d/dstř vyjadřuje rozsah velikostí částic ve zkoumaném vzorku. Koeficient n 
charakterizuje polydisperzitu vzorku, pohybuje se v intervalu od 0 do ∞. Hodnota n = 0 
vyjadřuje polydisperzní směs s konstantní hodnotou Z0 = e-1. Hodnota n = ∞ charakterizuje 
monodisperzní směs. Volba keficientů aproximace byla provedena na základě metody 
nejmenších čtverců. Dokonalost aproximace je vyjádřena determinačním koeficientem R. 
Koeficienty jsou přehledně seřazeny v tabulce 7 a 8 - příloha 6. Z číselné hodnoty 
determinačních koeficientů je vidět, že regresní křivky viz obrázek 25 poměrně přesně 
aproximují změřená data. Data k sestrojení křivek jsou uvedena v tabulce 9 - příloha 6. 

Výpočet dílčích celkových odlučivostí sekcí EO 

Dále je potřeba stanovit dílčí odlučivosti jednotlivých sekcí z rovnice hmotnostních 
průtoků [1] (9). Průtočné hmotnosti známe z tabulky 6: 

· 100     %  (9)

kde OC     je  celková odlučivost (%), 
 QmZ  -  hmotnostní průtok popílku odloučeného v sekci (kg·h-1), 
 Qmp  -  hmotnostní průtok popílku přicházející do sekce (kg·h-1). 

Příklad výpočtu pro sekci 1 (10): 

· 100 24260
34339 · 100 70,65    %  (10)

Analogicky:  OC2 = 66,45 %, 

OC2 = 74,70 %, 

OC2 = 75,73 %. 

 

Výpočet frakčních odlučivostí 

Frakční odlučivost Of vyjadřuje schopnost EO odlučovat částice v úzkém velikostním 
intervalu a je dána jako poměr příslušných frakčních hmotnostních toků v záchytu a přívodu. 
Lze ji vypočíst ze znalosti příslušných křivek zbytků ZZ(d), ZP(d) a celkové odlučivosti [1] 
(11): 
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d
d     %  (11)

kde Of    je frakční odlučivost (%), 
 OC    - celková odlučivost (%), 
 dZP  - křivka zbytků přivedeného popílku (1), 
 dZZ  - křivka zbytků zachyceného popílku (1). 

Nejprve je ale potřeba derivovat křivky zbytků popsané Rosin – Rammlerovou 
exponenciální závislostí (12): 

d e ř e ř · n ·
ř

· 1
ř

     1   (12)

Dosazením konkrétních hodnot do rovnice (12) dostaneme výpočet derivace dZp pro 
sekci 1 zrno 0,1 µm (13): 

d e ,
,

,
· 1,52 · 0,1

56,03
,

· 1
56,03 0,0148    (13)

Analogicky probíhá výpočet pro všechna dZ. Dosazením dZP, dZZ a OC do rovnice 
(11) dostáváme např. pro sekci 1 EO (14): 

d
d 70,65 · 0,0009

0,0148 4,76   %  (14)

K výpočtu frakčních odlučivostí dalších sekcí EO ale potřebujeme znát křivky zbytků 
přivedených ZP. Tato křivka se rovná křivce zbytků vystupujících z předešlé sekce. Vztah 
mezi křivkami zbytků zachycuje rovnice [1] (15): 

·
100    %  (15)

Výslednou křivku je třeba opět aproximovat dle Rosin – Rammlera a výsledkem je 
křivka zbytků přivedených do následující sekce. 

Veškerá data jsou přehledně řazena v příloze 7 - tabulka 10 až tabulka 13. Grafy jsou 
umístěny tamtéž viz obrázek 26 až obrázek 29. 

Výpočet absolutních odlučivostí sekcí EO 

Absolutní odlučivost vyjadřuje celkovou odlučivost EO v jednotlivých sekcích. 
Vypočte se jako podíl odloučeného množství popílku v jednotlivých sekcích k celkovému 
množství popílku přivedeného do EO (16): 

100 ·    %  (16)

kde OA     je  relativní odlučivost (%), 
 QmZ   -  hmotnostní průtok popílku zachyceného v sekci (kg·h-1), 
 QmC   -  celkový hmotnostní průtok popílku EO (kg·h-1). 
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Praktický výpočet absolutní odlučivosti pro sekci 1 (17): 

100 · 24260
34339 70,65   %  (17)

Absolutní a relativní odlučivosti jsou zařazeny v tabulce 2. Relativní odlučivosti jsou 
prakticky celkové odlučivosti jednotlivých sekcí. 

Tabulka 2  Odlučivost popelovin 

EO K6    Sekce 1 Sekce 2 Sekce 3 Sekce 4 

Odlučivost popelovin 

Absolutní % 70,65 20,38 6,70 1,72 

Relativní % 70,65 69,45 74,70 75,74 

Celková odlučivost EO 

Celková odlučivost EO udává poměr (násobený stem) hmotnostního množství tuhých 
částic QmZ odloučených v EO k množství částic přivedených QmP do EO nosným plynem ve 
stanoveném časovém úseku, a to při určitém průtočném množství a fyzikálním stavu 
nosného plynu a při určité koncentraci a fyzikálních vlastnostech odlučovaných tuhých 
částic [7] (18): 

100 ·    %  (18)

kde OC     je  relativní odlučivost (%), 
 QmZ   -  hmotnostní průtok popílku zachyceného v EO (kg·h-1), 
 QmP   -  hmotnostní průtok popílku přivedeného do EO (kg·h-1). 

Dosazením hodnot z tabulky 6 do rovnice (18) dostaneme celkovou odlučivost EO. 
Za QmZ dosadíme součet hmotnostních průtoků popílků odloučených z jednotlivých sekcí 
(19): 

100 · 34150
34339 99,45   %  (19)

Vypočtená celková odlučivost EO kotle K6 tedy činí 99,45 %. 
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5 ZÁVĚR 

Emise škodlivin za stacionárních zdrojů jsou pod trvalým dohledem státních orgánů i 
laické veřejnosti. Dochází k postupnému zpřísňování všech emisních limitů. Čištění spalin 
od TZL je v elektrárnách, teplárnách a metalurgických podnicích věnována stále velká 
pozornost. V popředí jejich pozornosti je komplexní zlepšování všech funkčních parametrů 
EO, zvyšování filtrační účinnosti, zlepšování provozní spolehlivosti a snižování provozních 
nákladů. 

V kapitole dvě je uvedeno přehledné rozdělení zařízení k odlučování TZL ze spalin 
odcházejících z kotlů pro spalování tuhých i kapalných paliv. Kapitola tři obsahuje 
posouzení vlivů, které mají souvislost se zabezpečením bezproblémového provozu a 
zajištění co nejvyšší účinnosti elektrických odlučovačů. Nejzásadnější je v podstatě vliv 
rovnoměrného rozdělení spalin na vstupu do EO, správné používání řídícího systému (vliv 
na napájení a časování oklepů) a zjištění celkové účinnosti EO. 

Kapitola tři popisuje konkrétní využití metody frakčních odlučivostí pro zjištění 
odlučivosti a účinnosti jednotlivých sekcí při posuzování příčin změn funkce EO kotle K6 
v elektrárně Počerady. Toto nelze provést jinak než s využitím výše popsané metody. Měření 
koncentrace popílku před a za EO bylo provedeno izokinetickým odběrem vzorků pro další 
hodnocení. Pro zjištění křivek zbytků jednotlivých sekcí byly provedeny odběry popílku 
z odběrových míst výsypek jednotlivých sekcí EO. Pomocí granulometrie popílku byly 
zjištěny křivky zbytků popílku a na jejich základě proveden výpočet frakčních odlučivostí a 
celkové odlučivosti. 

Na základě zjištěných a změřených veličin, provedených granulometrických rozborů, 
analýz paliva a tuhých zbytků byla vypracována orientační popelová bilance pro jednotlivé 
provozní výkony. Je obvyklé, že přibližná odlučivost moderního odlučovače je cca 80 % pro 
jednotlivé sekce. To znamená, že v první sekci se odloučí 80 % vstupujícího popílku, ve 
druhé sekci 16 %, ve třetí 3,2 % a ve čtvrté 0,7 %. Celkem tedy odlučivost činí cca 99,9 %. 
Pro EO za kotlem K6 za stavů během prováděných měření byly vypočteny hodnoty viz 
tabulka 2. Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že odlučivost jednotlivých sekcí je o cca 10 % 
nižší, než teoretická. Dále je zřejmé, že první sekce nestačí odloučit teoretické množství, 
proto dochází ke zvýšení tohoto množství v dalších sekcích. Tento stav ale výrazně 
neovlivňuje funkci odlučovače, jehož celková odlučivost činí 99,45 % z celkového 
přivedeného množství popílku. Celkový úlet z EO činí 189 kg·h-1 popílku. Zlepšení celkové 
odlučivosti EO o desetiny procent by se dalo dosáhnout přenastavením řídícího systému 
elektrických parametrů EO hlavně v sekci dvě a jedna. 

 



48 

 

Seznam použité literatury 

[1] HEMERKA, J. Odlučování tuhých částic. Praha: ČVUT, 1994. 138 s. ISBN 80-01-
02270-6. 

[2] VEJVODA, J., MACHAČ, P., BURYAN, P. Technologie ochrany ovzduší a čištění 
odpadních plynů. Praha: VŠCHT, 2003. ISBN 80-7080-517- X. 

[3] Vírové odlučovače-cyklóny [online]. 2012, [cit. 2012-04-04]. Dostupné na WWW: 
http://users.fs.cvut.cz/~jiroutom/vyuka/hmz/hmz7.pdf. 

[4] BRETSCHNEIDER, B., KUNFÜRST, J. Technika ochrany ovzduší. 1.vyd. Praha: 
SNTL, 1978. 260 s. 

[5] WEBER, E., BROCKE, W. Apparate und Verfahren der industriellen Gasreinigung. 
Berlin: R. Oldenbourg, Verlag, 1973. 321 s. 

[6] HEMERKA, J., VYBÍRAL, P., ADÁMEK, V. Improvement of Pulse-Jet Cleaning of 
Industrial Filters, In: Air Pollution XI. Wessex: WIT PRESS, 2003, 504 s. ISBN 1-
85312-982-8. 

[7] ŠTORCH, O., kolektiv. Čištění průmyslových plynů a exhalací odlučovači. Brno: 
SNTL, 1974. 311 s. ISBN 04-240-74. 

[8] RICHTER, M. Technologie ochrany ŽP, část II. Ochrana ovzduší, skripta FŽP. Ústí 
n.L.: 2004. 116 s. ISBN 80-7044-585-8. 

[9] FRIEDLANDER, S. K. Smoke, Dust and Haze : fundamentals of Aerosol Behaviour. 1st 
ed. Oxford : J. Wiley and Sons, 1977. 412 s. 

[10] HOFFMAN, P., NOVÁK, V. Zpracování exhalací a odpadu. Praha: ČVUT, 2002. 
162 s. ISBN 80-01-02439-3. 

[11] Dokument BREF, Velká energetická zařízení[online]. 2009, poslední revize 9.4.2013 
[cit. 2013-03-15]. Dostupné na WWW:https://www.ippc.cz. 

[12] CHOBOT, I. Drobné prachové částice v produktech spalování: diplomová práce. Brno: 
VÚT, FSI, 2012. 71 s. 

[13] NOYES, R. Pollution prevention technology handbook, USA, Noyes Publications: 
1993. 201 s. ISBN 978-0-8155-1311-7. 

[14] VEJVODA, J. Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů, přednášky 
VŠCHT, 2002. 

[15] BOHM, J. Elektrické odlučovače. Praha: SNTL, 1977. 327 s. ISBN 04-505-77. 

[16] ZVVZ Enven Engineering a.s. Milevsko. Elektrické odlučovače. 2010. 8 s. 

[17] FAHLMAN, D. Materials chemistry (2nd. ed.). Dordrecht, U.A.: Springer, 2011. 736 s. 
ISBN 978-94-007-0693-4. 

[18] Informační brožura ČEZ,a.s. Uhelné elektrárny Skupiny ČEZ. 2011. 15 s. 

[19] HEMERKA, J., HRDLIČKA, F. Emise z kotelen a ochrana ovzduší, In: Vytápění, 
větrání, instalace. Praha, Český ekologický ústav, 2004, roč. 13, č. 2, 12 s. ISSN 1210-
1389. 

[20] DOUŠA, K., POLICKÝ, K. Likvidace popelů z energetických výroben. Praha: SNTL, 
1977. 325 s. ISBN 04-708-77. 



49 

 

[21] Firemní dokumentace Kanthal. Resistance heating alloys and systems for industrial 
furnaces. Sweden, 2010. 45 s. 

[22] ČERNÝ, V., JANEBA, B., TEYSSLER, J. Parní kotle. Praha: SNTL, 1983. 858 s. 
ISBN 04-224-83. 

[23] BLEJCHAŘ, T., MALÝ, R. Proudění v kouřovodu, optimalizace kolene a vstupu spalin 
do elektroodlučovače v EPoč: Technická zpráva. Ostrava: Orgrez, a.s., 2007. 35s. 

[24] DEDEK, M. Příručka pro provoz elektrických odlučovačů v OJ ČEZ KE. Ostrava, 
2009. 55 s. 

[25] LOJKÁSEK, J. Hodnocení funkce odlučovačů na B 6 v elektrárně Počerady: Technická 
zpráva. Ostrava: Orgrez, a.s., 2002. 36s. 

[26] KOZUBKOVÁ, M. Modelování proudění tekutin FLUENT, CFX: skripta. VŠB-TUO, 
FS. Ostrava: 2008. 153 s. 

 



50 

 

Seznam obrázků 

Obr. 1  Usazovací komora [2]................................................................................................. 12 

Obr. 2  Odprašování odpadních plynů žaluziovým odlučovačem [1] .................................... 12 

Obr. 3  Rozdělení cyklonu dle tvaru vstupní částí [3] ............................................................ 13 

Obr. 4  Vírový odlučovač s tečným vstupem[4] ..................................................................... 14 

Obr. 5  Skupinový vírový odlučovač s osovým vstupem[2] .................................................. 14 

Obr. 6  Mokrý vírníkový odlučovač [3] ................................................................................. 16 

Obr. 7  Pěnový odlučovač [7] ................................................................................................. 17 

Obr. 8  Schéma hladinového odlučovače [7] .......................................................................... 18 

Obr. 9  Venturiho odlučovače [3] ........................................................................................... 19 

Obr. 10  Zahušťovací zařízení [3] ........................................................................................... 19 

Obr. 11  Způsoby regenerace tkaninového odlučovače [3] .................................................... 22 

Obr. 12 Obecné uspořádání tkaninového filtru [3] ................................................................. 23 

Obr. 13  Znázornění funkce elektrického odlučování [16] ..................................................... 24 

Obr. 14  Vertikální trubkový elektrostatický odlučovač [8], .................................................. 26 

Obr. 15  Horizontální komorový elektrostatický odlučovač [8], ............................................ 27 

Obr. 16  Model vstupních vestaveb EO [23] .......................................................................... 31 

Obr. 17  Průběh regulačního děje [24].................................................................................... 34 

Obr. 18  Rovnovážné stavy napětí a proudu při změně tloušťky vrstvy [15], ........................ 36 

Obr. 19  Závislost intenzity elektrického pole EVK a proudové hustoty JVK [15] ................... 36 

Obr. 20  Deformace voltampérové charakteristiky vlivem zpětné koróny [15], .................... 37 

Obr. 21  Oblasti studeného a horkého provozu odlučovače [24] ........................................... 39 

Obr. 22  Ochranné hrdlo izolátoru [25] .................................................................................. 40 

Obr. 23  Izolátor – vnější pohled [25]..................................................................................... 41 

Obr. 24  Křivky zbytků měření ............................................................................................... 56 

Obr. 25  Regresní křivky zbytků............................................................................................. 59 

Obr. 26  Křivky zbytků a frakční odlučivosti sekce 1 EO ...................................................... 65 

Obr. 27  Křivky zbytků a frakční odlučivosti sekce 2 EO ...................................................... 65 

Obr. 28  Křivky zbytků a frakční odlučivosti sekce 3 EO ...................................................... 66 

Obr. 29  Křivky zbytků a frakční odlučivosti sekce 4 EO ...................................................... 66 

 



51 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1  Příklady tepelné odolnosti vybraných filtračních materiálů [12] ......................... 21 

Tabulka 2  Odlučivost popelovin ............................................................................................ 45 

Tabulka 3  Granulometrie ....................................................................................................... 56 

Tabulka 4  Naměřené hodnoty před EO ................................................................................. 57 

Tabulka 5  Naměřené hodnoty za EO ..................................................................................... 57 

Tabulka 6  Popelová bilance OE kotle K6 (hmotnostní průtoky) .......................................... 58 

Tabulka 7  Tabulka koeficientů aproximací křivek zbytků zachycených .............................. 59 

Tabulka 8  Tabulka koeficientů aproximací křivek zbytků výstup ........................................ 59 

Tabulka 9  Regresní data ........................................................................................................ 60 

Tabulka 10  Zbytky, derivace zbytků a frakční odlučivost sekce 1 EO ................................. 61 

Tabulka 11  Zbytky, derivace zbytků a frakční odlučivost sekce 2 EO ................................. 62 

Tabulka 12  Zbytky, derivace zbytků a frakční odlučivost sekce 3 EO ................................. 63 

Tabulka 13  Zbytky, derivace zbytků a frakční odlučivost sekce 3 EO ................................. 64 

 



52 

 

Seznam příloh 

Příloha 1  Obecné provedení zařízení k odlučování tuhých částic [11] ................................. 52 

Příloha 2  Konstrukční nákres látkového filtru ZVVZ-Enven [16] ........................................ 53 

Příloha 3  Schéma odlučování [16] ......................................................................................... 54 

Příloha 4  Typy provedení elektrod EO [24] .......................................................................... 55 

Příloha 5  Tabulky a grafy naměřených vstupních hodnot ..................................................... 56 

Příloha 6  Regresní křivky zbytků a tabulky hodnot .............................................................. 59 

Příloha 7  Tabulky a grafy křivek zbytků a frakčních odlučivostí ......................................... 61 


