
zvvzDoDavatel zařízení  
pro ochranu životního prostřeDí

ElEktrické  
odlučovačE



PrinciP elektrického odlučování

Tyto elektrické odlučovače jsou vysoce účinná a spoleh-
livá zařízení pro odlučování tuhých příměsí z odpadních 
a  technologických plynů  a svojí vysokou  účinností odlu-
čování  zaručují  nízké  úlety  tuhých znečišťujících  látek  
do  ovzduší a plně tak vyhovují  nejpřísnějším zákonům 
na ochranu ovzduší.

Uplatňují  se s  úspěchem  v   elektrárnách, teplárnách, 
spalovnách  odpadů, ve  stavebnictví  při  výrobě cementu  
nebo vápna, v  hutnictví, v  chemickém průmyslu a v dal-
ších odvětvích,  která  produkují  tuhé znečišťující  látky.

PrinciP ElEktrického odlučování
Princip elektrického odlučování spočívá v tom, že kou-
řové plyny znečištěné tuhými znečišťujícími látkami 
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PrinciP ElEkTrického odlUčoVání
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(dále jen TZl) proudí vstupním tvarovým dílem do ak-
tivní části elektrického odlučovače, kterou tvoří sousta-
va usazovacích Us-elektrod a nabíjecích (vyzařovacích) 
Vn-elektrod. Přivedením velmi vysokého usměrněné-
ho napětí o záporném potenciálu na Vn-elektrody vzni-
ká mezi uzemněnými Us-elektrodami a napájenými Vn
-elektrodami nehomogenní elektrické pole a v důsledku 
jeho intenzity tzv. korónový výboj – vyzařování vysokého 
počtu volných elektronů do prostředí. Tyto volné elekt-
rony bombardují tuhé částice prachu v plynu, který pro-
středím prochází a tím dochází k  elektrickému nabíjení 
těchto TZl. Působením silového elektrického pole pro-
středí jsou nabité částice TZl přitahovány na povrch 
uzemněných Us-elektrod, kde se usazují. mechanickým 
oklepáváním je vrstva usazených TZl z elektrod uvolňo-
vána a padá volným pádem do výsypek. Z výsypek jsou 
odloučené TZl kontinuálně odváděny. Vyčištěný plyn 
vychází přes výstupní díl, potrubí a ventilátor do komí-
na a dále do ovzduší, nebo k dalšímu technologickému 
zpracování. Pro zefektivnění procesu a dosažení vysoké 
účinnosti odlučování se elektrické odlučovače konstruují 
s více nezávislými elektrickými sekcemi řazenými v jed-
né skříni za sebou v sérii.

schéma odlUčoVání
1  Usměrněné velmi vysoké napětí je přiváděno na vysokonapěťové elektrody přes zavěšení vysokonapěťového systému
2  Vysokonapěťový systém každé elektrické sekce je zavěšen na kónických podpěrných izolátorech
3  Vysokonapěťové elektrody jsou uchyceny v tuhých trubkových rámech
4  Usazovací elektrody jsou profily válcované za studena z hlubokotažných plechů
5  oklepávací systémy pomocí kladiv a nárazníků regenerují (čistí) vysokonapěťové i usazovací elektrody v nastavených cyklech
6  odloučený prach sklouzává vlivem oklepávání do výsypek elektrického odlučovače
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Ve vzduchotěsné skříni jsou upevněny
a fixovány vnitřní části:
– systém usazovacích elektrod
– systém vysokonapěťových elektrod
– clonící plechy a ostatní prvky

systém rozdělovacích stěn ve vstupním díle
zajišťuje stejnoměrné rozdělení proudění 
plynu do celého průřezu elektrického 
odlučovače



elektrické odlučovače komPaktní

Elektrické odlučovače Eko kompaktní koncepce jsou 
určeny k odlučování tuhých částic z malých zdrojů praš-
nosti o průtočných objemech od 3 000 do 40 000 m³/h. 

konstrukčně jsou členěny na několik kompaktních 
funkčních celků, které jsou dodávány na stavbu již ve 
smontovaném stavu. jejich velikost je volena s  ohle-
dem na přepravní možnosti. dílenskou montáží funkč-
ních částí je zajištěna vysoká kvalita dodávky a zkráce-
ní montáže na stavbě.

elektrické odlučovače 
modulové

elektrické odlučovače  
Pro StŘední a velké ZdroJe PrašnoSti

Elektrické odlučovače Emo modulové koncepce, jsou 
určeny k  odlučování tuhých částic ze středních zdrojů 
prašnosti o  průtočných objemech  od 15 000 m³/h do 
120 000 m3/h.

konstrukčně jsou členěny na menší stavební moduly, 
které jsou dopravovány na stavbu v montážních dílech 
a zde sestaveny do konečné velikosti.

Elektrické odlučovače EkF, Ekg, Ekh a Ekk se dodávají 
v široké rozměrové řadě, která je dána vždy kombina-
cí šířky, délky a výšky aktivního prostoru elektrického 
odlučovače.

Vnitřní aktivní části elektrického odlučovače jsou kon-
strukčně řešeny tak, aby mohly být použity pro opravy 
a rekonstrukce většiny dostupných typů elektrických 
odlučovačů.
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Usazovací elektrody jsou konstrukčně řešeny tak, aby byly 
dostatečně tuhé a zároveň maximálně využívaly obalových 
křivek dopadu korónových výbojů vyzařovaných z vysoko-
napěťových elektrod. Vyráběny jsou válcováním za stude-
na z hlubokotažného plechu o tloušťce 1,25 až 1,5 mm.

tyPy Profilů usazovacích ElEktrod:
›  V1 (šířka 640 mm - pro Ekh, Ekk, Ekg, Emo, Eko)
›  cs11 (šířka 640 mm - pro Ekh, Ekk)
›  cs1 (šířka 640 mm - pro Ekg, Emo, Eko)
›  scs (šířka 640 mm - pro EkF, Emo, Eko)

scs cs1 cs11 V1

d1 d5, d7 d3 d4

vých elektrod každé sekce je elektricky oddělen od uzemně-
ných částí skříně porcelánovými kónickými izolátory.

jednotlivé rámy vysokonapěťových elektrod a vlastní elek-
trody jsou čištěny mechanickým oklepem, který zajišťují 
zdvihaná kladiva uchycená na hřídeli. oklepávání je prová-
děno programově v pravidelných intervalech.

uSaZovací elektrody

vySokonaPěťové elektrody
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tyPy vysokonaPěťových ElEktrod:
›  d1 - spirálová
›  d5, d7 - hrotová (isodYn)
›  d3 - tuhá hrotová
›  d4 - tuhá hladká

zavěšEní a oklEPávání
Vysokonapěťové elektrody jsou upevněny v trubkových rá-
mech pomocí svorníků nebo svárem. systém vysokonapěťo-

zavěšEní a oklEPávání 
Usazovací elektrody jsou upevněny na závěsných nos-
nících volně na čepech. Ve spodní části jsou vzájemně 
pevně spojeny v oklepávacích trámcích předepjatými 
spoji. spodní pevné uchycení a horní volné zavěšení za-
ručuje dokonalý přenos energie od oklepávacích kladiv 
do celých řad usazovacích elektrod. oklepávání je pro-
váděno programově v pravidelných intervalech a zajiš-
ťuje odvod usazeného prachu z elektrod do výsypek.



PŘehled tyPů a Značení 
elektrických odlučovačů

Pro správnou funkci elektrického odlučovače je důleži-
té docílit vhodného proudění plynu a prachových částic 
uvnitř elektrického odlučovače. Při návrhu elektrických 
odlučovačů a při projektování potrubních tras je vyu-
žíváno výsledků matematického modelování proudění 
(tzv. cFd modelování).

využití modElování Proudění
›  Vývoj a úpravy vzduchotechnických zařízení
›  navrhování a úpravy potrubních sítí
›  Řešení problémů vzniklých při provozu zařízení
›  návrh směšovacích komor plynů s různými teplotami 

a koncentracemi
›  Vícefázové proudění – s pevnými částicemi

modelování Proudění
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2r rozteč elektrod (m)
s konstrukce skříně (jednoduchá/zdvojená/ztrojená)
h aktivní výška (m)
Pk počet komor na šířku skříně (ks)
Ps počet sekcí skříně za sebou (ks)
PP počet usazovacích elektrod za sebou v sekci (ks)

ls aktivní délka jedné sekce (m)
t konstrukční teplota zařízení (°c) 
p konstrukční podtlak zařízení (kPa) 
V uspořádání výsypek
Td1 typ vstupního tvarového dílu
Td2 typ výstupního tvarového dílu

rozměrová sPEcifikacE značEní ElEktrického odlučovačE rozsah Použití (množství, teplota a tlak plynu)

2r = 0,25 m; 0,3 m
2 ≤ h ≤ 3 m

Eko s-Pk-h-Ps-2r/ls-V-Td1-Td2 3 000 až 40 000 m3/h
≤ 300 °c (≤ 450 °c)
≤ 4,5 kPa

2r = 0,25 m; 0,3 m; 0,35 m
3,5 ≤ h ≤ 5,5 m

Emo s-Pk-h-Ps-2r/ls-V-Td1-Td2 15 000 až 120 000 m3/h
≤ 300 °c (≤ 450 °c)
≤ 4,5 kPa

2r = 0,3 m
6 ≤ h ≤ 15 m

EkF s-Pk-h-PP-Ps-t-p-V
(použití zejména pro rekonstrukce)

40 000 až 1 800 000 m3/h
≤ 300 °c
≤ 15 kPa

2r = 0,35 m
6 ≤ h ≤ 15 m

Ekg s-Pk-h-PP-Ps-t-p-V 40 000 až 1 800 000 m3/h
≤ 300 °c
≤ 15 kPa

2r = 0,5 m
a kombinace roztečí 0,4 – 0,5 m
6 ≤ h ≤ 16,5 m

Ekh s-Pk-h-Ps-ls-V-Td1-Td2 60 000 až 3 600 000 m3/h
≤ 300 °c (≤ 450 °c)
≤ 15 kPa

2r = 0,4 a kombinace roztečí
0,3 – 0,35 – 0,4 m
6 ≤ h ≤ 16,5 m

Ekk s-Pk-h-Ps-ls-V-Td1-Td2 50 000 až 3 600 000 m3/h
≤ 300 °c (≤ 450 °c)
≤ 15 kPa



naPájEcí zdrojE 
vElmi vysokého  
usměrněného naPětí
Elektrické odlučova-
če jsou napájeny stej-
nosměrným proudem 
ze zdrojů velmi vyso-
kého usměrněného 
napětí.

charaktEristika 
naPájEcích zdrojů
›  jednofázové křemíkové usměrňovače s vysokonapěťo-

vým transformátorem a měřícími obvody
›  jednofázové křemíkové usměrňovače s vysokonapěťo-

vým transformátorem spojené s pulsním generátorem 
a měřícími obvody

›  Třífázové křemíkové usměrňovače s vysokonapěťovým 
transformátorem se spínaným měničem vysokých kmi-
točtů a měřícími obvody

Řídicí systém naPájEcích zdrojů zajišťujE
regulaci napájecího zdroje
›  omezení maximálního napájecího napětí
›  omezení maximálního napájecího proudu
›  nastavení parametrů automatické regulace

›  signalizaci 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

optimalizaci provozu
›  dosažení minimálního odběru elektrické energie při do-

držení emisního limitu nebo nejnižšího možného úletu 
prachových částic

naPáJení a SyStém ŘíZení 
elektrických odlučovačů
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výhody elektrického odlučování

›  Vysoká funkční a provozní spolehlivost
›  minimální nároky na obsluhu a údržbu zařízení
›  Vysoká účinnost odlučování
›  nízká tlaková ztráta zařízení (maximálně 250 Pa)
›  odlučování při teplotách do 300 °c běžně (do 450 °c při použití speciálních materiálů)
›  Plně suchý proces
›  odolnost proti žhavým částicím obsaženým v plynu

aPlikace elektrických odlučovačů

čištění odpadních průmyslových plynů, vznikajících v odvětvích:
›  Výroba tepelné a elektrické energie
	 •	spalování	uhlí	a	biomasy
	 •		spalování	komunálních	a	průmyslových	odpadů
	 •	spalování	tekutých	paliv

›  Výroba stavebních hmot, magnezitu a lupků
›  Výroba železných kovů a pigmentů
›  sklářský, chemický a papírenský průmysl



český  
výrobce

Více než 

70 let tradice
celosvětová  

působnost

komPlEtní dodavatElský Program
›  Zařízení pro čištění odpadních plynů od tuhých a plynných znečišťujících látek
›  Zařízení pro pneumatickou dopravu sypkých hmot
›  Zařízení pro klimatizaci a větrání jaderných elektráren
›  Zařízení pro klimatizaci budov a větrání průmyslových objektů, dolů, tunelů a metra zvvz

zvvz-Enven Engineering, a.s.

sažinova 1339, milevsko, 399 01

odlucovani.filtrace@zvvz.cz 

+420 382 551 111

www.zvvz.cz


