
zvvzDoDavatel zařízení  
pro ochranu životního prostřeDí

čištění spalin



Ve spolupráci s  dceřinou společností Eveco, s.r.o., se 
sídlem v Praze, pokrýváme široké portfolio technologií 
čištění odpadních plynů pro různá průmyslová odvětví. 

Eveco, s.r.o. (Praha), je inženýrskou firmou se zaměře-
ním na realizaci čištění odpadních plynů od plynných, 
kapalných i pevných znečišťujících látek, včetně obtěžu-
jících látek pachových. Realizuje jak jednotlivé aparáty, 
tak i celé technologické linky s využitím kombinovaných 
postupů pro čištění plynů.

Díky této kooperaci jsme schopni poskytnout komplexní 
služby v ochraně ovzduší.

ZVVZ-EnVEn EnginEERing, a.s., člEn skuPiny ZVVZ gROuP, a.s., jE ObchODně inžEnýRská 

sPOlEčnOst, ktERá PROjEktujE, DODáVá a REaliZujE ZaříZEní PRO čištění ODPaDních 

Plynů OD tuhých a Plynných ZnEčišťujících látEk. jakO nOsitEl VlastníhO knOw-

hOw, ZajišťujE VEDlE kusOVých DODáVEk, také POZici gEnERálníhO DODaVatElE 

inVEstičních cElků, tj. kOmPlEtníhO ZhOtOVEní Díla „na klíč“.

představení
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naše technologie se uplatní v:
›  Energetice 
›  Farmaceutickém průmyslu
›  spalovnách odpadů a zařízeních na energetické 

využití odpadů
›  Dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu
›  metalurgii
›  Elektrotechnickém průmyslu
›  stavebnictví
›  Povrchové úpravě kovů
›  lakovnách a laminovnách
›  chemickém průmyslu
›  Potravinářském průmyslu
›  Výrobě průmyslových hnojiv
›  Zemědělství
›  kafilériích
›  spoluspalování kalů v čOV

Dodáváme následující technologie, samostatně nebo 
v kombinaci jako vícestupňové systémy čištění spalin: 

technologie pro odloučení popílku
›  cyklony
›  multicyklony
›  suché horizontální komorové elektrické odlučovače
›  látkové filtry
›  mokré mechanické odlučovače

technologie pro odstranění so2, so3, hcl, hF 
›  suchá sorpce
›  Polosuché čištění spalin s fluidním absorbérem (cFb)
›  mokré pračky

technologie pro odstranění pcdd/F, hg 
a ostatních těžkých kovů
›  absorpce
›  adsorpce

technologie pro odstranění noX  
›  scR (ve spolupráci s externím dodavatelem)
›  sncR (ve spolupráci s externím dodavatelem)
›  mokré pračky

Vhodné kombinace výše uvedených technologií mají 
kromě svého primárního účelu i vedlejší přínosy ke sní-
žení ostatních znečišťujících látek. 

dále separujeme
›  aerosoly a plynné látky cl

2
, hj, hbr, h

2
sO

4
, hnO

3
, 

h
3
PO

4
, atd.

›  aerosoly kovů, chromu šestimocného (crVi), cd, atd.
›  Páry organických látek typu benzen, toluen, xylen, 

styren, aceton, m-alkoholů, atd.
›  Pachově obtěžující látky, tzv. dezodorizace



suchá sorpce
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jako sorbent může být použit vápenný hydrát ca(Oh)
2
 

nebo soda bikarbona nahcO
3
. Reakce sO

X
, hcl a  hF 

se sorbentem probíhají převážně v kouřovodech, příp. 
v kontaktoru, pokud je instalován. V menší míře reakce 
pokračují ve vrstvě odloučených látek, vytvořené na filt-
račních hadicích látkového filtru. Reakční produkty jsou 
pevné látky a  jsou odlučovány spolu s  popílkem, příp. 
mohou být recirkulovány pro snížení spotřeby dávkova-
ného sorbentu. V případě požadavku na odstranění hg 
a  ostatních těžkých kovů nebo PcDD/F je vstřikováno 
aktivní uhlí. 

PRinciPEm tétO mEtODy jE DáVkOVání 

sORbEntu DO PROuDu sPalin.

›  Pro menší jednotky
›  suchý proces
›  jednoduchá technologie
›  nízké investiční náklady
›  krátká doba realizace
›  minimální prostorové nároky
›  minimální zásah do stávající technologie

Odvod produktu do sila

›  mechanická / pneumatická doprava

Recirkulace produktu

›  šnekový dopravník
›  Při použití ca(Oh)

2
 možnost vlhčení produktu

látkový filtr

›  Odloučení pevných látek ze spalin
›  Volba optimální filtrační rychlosti
›  Volba filtračního materiálu dle 

procesních podmínek
›  jednoduchý a spolehlivý systém 

uchycení hadic
›  Velmi nízké emise prachu

kontaktor

›  Prodloužení doby zdržení
›  sorbent ca(Oh)

2
 nebo nahcO

3

›  Při použití ca(Oh)
2
 možnost 

vlhčení spalin
›  možnost dávkování aktivního uhlí

čisté spaliny

spaliny vč. popílku 

sorbent



Fluidní absorbér je prázdný svislý kouřovod s tryskami 
ve tvaru Venturiho trubice, v němž se vytváří turbulentní 
proudění ve fluidním loži, kde se míchá čerstvý sorbent, 
popílek od kotlů a  recirkulovaný produkt. separátně 
je do absorbéru, do zóny s vysokou koncentrací pevné 
látky, vstřikována procesní voda, která slouží k vlhčení 
a  chlazení spalin. tímto způsobem je možné provádět 
nastavení absorpční teploty nezávisle na množství při-
váděného sorbentu. Procesem se vytváří suchý produkt, 
který se shromažďuje v látkovém filtru. 

PRinciPEm tétO mEtODy jE DáVkOVání 

sORbEntu ca(Oh)
2
 DO FluiDníhO absORbéRu. 

polosuché čištění spalin 
s fluidním absorbérem (cfb)
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›  jednoduchý a spolehlivý proces
›  žádná omezení na vstupní koncentraci sO

2

›  Účinnost odstranění sO
2
 více než 95%

›  Úplné odstranění sO
3
, není proto potřeba speciální 

materiál proti korozi
›  Při dávkování aktivního uhlí možnost odstranění 

hg a ostatních těžkých kovů a PcDD/F
›  není nutné předběžné odprášení popílku (částečné 

snížení popílku z kotle je však žádoucí)
›  Velmi nízké emise prachu na výstupu ze zařízení
›  není nutný ohřev vyčištěných spalin
›  Provoz technologie i při nižším průtoku z kotle díky 

recirkulaci spalin
›  ca(Oh)

2
 lze přímo nakupovat nebo vyrobit na místě 

hašením caO

absorbér

›  Venturiho dýza / multidýza
›  Vysoká koncentrace pevných látek
›  intenzivní kontakt spalin 

s pevnými látkami
›  Dostatečná doba zdržení
›  možnost dávkování aktivního uhlí

Odvod produktu do sila

›  komorové podavče

Recirkulace produktu

›  Fluidní dopravní žlaby

látkový filtr

›  Odloučení pevných látek ze 
spalin

›  Volba optimální filtrační 
rychlosti

›  Volba filtračního materiálu 
dle procesních podmínek

›  jednoduchý a spolehlivý 
systém uchycení hadic

›  Velmi nízké emise prachu

čisté spaliny

spaliny vč. popílku 

ca(Oh)
2

Procesní voda
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›  Veškerá voda je odpařena teplem spalin
›  nevyskytují se zde nepříjemné suspenze
›  teplota nad rosným bodem
›  bez odpadních vod
›  suchý produkt odsíření

Z větší části je produkt z látkového filtru pomocí fluid-
ních žlabů recirkulován zpět do absorbéru a menší část 
je odváděna pneumatickou dopravou do sila produktu. 
Recirkulací produktu prodlužujeme setrvání pevných 
látek v procesu z důvodu snížení stechiometrického po-
měru ca/s. 



spaliny odcházející z kotle jsou obvykle v látkovém 
filtru nebo elektroodlučovači zbaveny většiny tu-
hých látek. Do absorbéru vstupují spaliny pod zó-
nou sprchových pater a  jsou v protiproudu čištěny 
pomocí kapiček suspenze. tyto kapičky jsou vstři-
kovány několika sprchovými rovinami v horní části 
absorbéru. každá sprchová rovina je provozována 
samostatným recirkulačním čerpadlem. Vyčištěné 
spaliny procházejí odlučovačem kapek, kde jsou 
odstraňovány kapičky suspenze a  přes komínovou 
část absorbéru nebo samostatný mokrý komín jsou 
vypouštěny do ovzduší. 

Z  cirkulační nádrže absorbéru je po zahuště-
ní sádrovcová suspenze odváděna přes odtahová 
čerpadla na odvodnění do hydrocyklonové stanice 
a přídavného zařízení, kde se oddělí výsledný pro-
dukt této metody, tzv. energosádrovec, který je mož-
né dále využít např. pro výrobu sádrokartonu.

Vzhledem k  tomu, že tato metoda pracuje s  teplo-
tou pod rosným bodem, je nutné v celé technologii 
používat vhodné materiály (nerez, plast, laminát,…), 
případně volit ochranu proti korozi (stěrka, pogumo-
vání).

PRinciPEm mOkRé VáPEncOVé VyPíRky sPalin jE intEnZiVní „PRaní“ sPalin susPEnZí 

V absORbéRu, kDE sE ODstRaňují slOučEniny síRy, hF a hcl ZE sPalin. 

mokrá vápencová vypírka

›  Účinnost odstranění sO
2
 více než 96%

›  mokrý proces
›  složitější technologie
›  Požadavek na předčištění spalin od tZl
›  nižší cena sorbentu
›  Využitelný produkt

7

absorbér

›  intenzivní „praní“ spalin suspenzi
›  Protiproudý tok
›  Vícestupňový odlučovač kapek
›  sprchovací trysky ve více úrovních
›  teplota spalin pod rosným bodem
›  Použití speciálních materiálů

čisté spaliny

surové 
spaliny

cacO
3

Procesní 
voda

Oxidační 
vzduch

Odtah 
sádrovcové 
suspenze
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separace emisí ethylalkoholu z granulační linky ve farmaceutickém průmyslu
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linka čištění spalin může sestávat z  mechanického 
před-odloučení pevných látek v  látkovém filtru a  ná-
sledného třístupňového absorpčního čištění spalin 
s použitím alkálie (nejčastěji naOh) jako aktivní složky 
sorbentu. linka bývá doplněna o separaci pomocí aktiv-
ního uhlí. sorbent v  jednotlivých absorpčních stupních 
je oboustranně plně oddělen a  separace jednotlivých 
škodlivin je realizována selektivně. První absorpční stu-
peň je tvořen trubicí Venturi v titanovém provedení.

součástí linky jsou periferní zařízení pro přípravu sor-
bentu, systém měření, regulace a  řízení linky, systém 
havarijního zabezpečení atd. linka může být doplněna 
o absorbér na snížení koncentrace nO

x
. 

každá linka je přizpůsobena specifickým podmínkám 
u zákazníka.

lEgislatiVní POžaDaVky na Emisní 

limity ZE sPalOVání ODPaDů a ZaříZEní 

na EnERgEtické Využití ODPaDů 

VyžaDují instalaci kOmbinOVanéhO / 

VícEstuPňOVéhO čištění sPalin. 

Zpracování emisí Ze spalování odpadů

10 čištění sPalin



níže jsou uvedeny další možné příklady kombinovaného / vícestupňového čištění spalin.

PřED-sEPaRacE POPílku, suchá sORPcE, aDsORPcE, scR „tail EnD“

chlaDicí Věž, suchá sORPcE/aDsORPcE, mOkRá PRačka, scR „tail EnD“

POlOsuché čištění sPalin s FluiDním absORbéREm (cFb), mOkRá PRačka, scR „tail EnD“

naše technologie čištění spalin dodáváme pro spalování nejrůznějších typů odpadů – od odpadů průmyslových, 
přes odpady nemocniční až po speciální případy, např. odpady z vojenských závodů.
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kotel

kotel

kotel absorbér

Popílek Produkt

Produkt

Procesní voda

Procesní voda

chladící věž

mokrá pračka

mokrá pračka

naOh

naOh

Odpadní vody

Odpadní vody

látkový filtr č. 1

látkový filtr

látkový filtr

nahcO
3

ca(Oh)
2
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2

aktivní uhlí

aktivní uhlí

aktivní uhlí

čpavková 
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voda
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cykony
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chladič

chladič

Ventilátor

Ventilátor

Ventilátor

Ventilátor

Ventilátor

scR reaktor 
s katalyzátory 

scR reaktor 
s katalyzátory 

scR reaktor 
s katalyzátory 



moření je proces používaný pro odstraňování nečistot 
z povrchu ocelových materiálů před jejich úpravou proti 
korozi povrchů, například žárově vrstvou zinku. moře-
ní se provádí v lázni s kyselinou chlorovodíkovou nebo 
sírovou, které je doprovázeno tvorbou kyselých emisí. 
tyto emise musí být zachyceny a odstraněny ze vzduchu 
dříve, než se vypustí do atmosféry. Pro čištění vzduchu 
je používán pěnový absorbér nebo náplňová kolona. 
tyto jsou založeny na principu absorpce emisí pomocí 
chemické reakce do absorpčního roztoku. typová řada 
je k dispozici pro obvyklé mořící linky s kapacitou ab-
sorbérů od 2 000 do 35 000 m3/h odpadního vzduchu, 
ale každá instalace musí být navržena individuálně 
s  ohledem na všechny provozní parametry a  podmín-
ky. například, pokud je přítomen v odpadním vzduchu 
prach nebo aerosol, je aparát v kombinaci s Venturiho 
absorbérem jako první fáze.

chrom je široce používán v  průmyslu povrchových 
úprav kovů pro dekorativní a tvrdé chromování. tvrdé 
chromování je technologie použita pro ochranu proti 
korozi oceli za použití kyseliny sírové a oxidu chrómu 
jako médií v chromovací lázni. tento proces je doprová-

zen tvorbou aerosolu oxidu chró-
mu (crO

3
), jež je velmi nebezpečný 

pro lidské zdraví, a  proto emisní 
limit pro chrom šestimocný, ja-
kož i koncentrace imisí v okolním 
vzduchu, jsou velmi nízké a velmi 
přísně kontrolovány. Z  tohoto dů-
vodu musí být separovány z odsá-
vaného vzduchu. Používáme lame-
lové odlučovače k  záchytu kapek 
kyseliny sírové a chrómu do nádr-
že a pak do zpracování odpadních 
vod. Výhodou je vysoká účinnost 
separace při nízké tlakové ztrá-
tě odlučovače. je-li to nutné, je 
instalován vícestupňový, rovněž 
v kombinaci s předstupněm (koa-
gulátorem), který zvětšuje veli-
kost aerosolu. Odlučovač může 
být také použit pro jiné typy aero-
solu, například oxidy niklu, podle 

technologie užívané na ochranu proti korozi. typová 
řada je k  dispozici pro obvyklé kapacity od 2 000 do 
35 000 m3/h odpadního plynu, ale každá instalace musí 
být navržena individuálně s ohledem na všechny pro-
vozní parametry a podmínky.

Zpracování emisí Z moříren a Zinkoven

Zpracování emisí Z chromoven

12 čištění sPalin



Poslední etapa výroby skleněných výrobků je leštění 
(křišťálové sklo) nebo matování, které je řešeno použi-
tím kyseliny fluorovodíkové (hF) a sírové (h

2
sO

4
). Přede-

vším kyselina fluorovodíková je velmi nebezpečná látka, 
jejíž použití je omezeno velmi nízkými emisemi a nízkou 
přípustnou koncentrací v pracovním místě. Z tohoto dů-
vodu je nutné, aby odpadní plyn z leštírny byl udržován 
v  nízkých koncentracích v  pracovním prostředí a  pak, 
samozřejmě, aby byly zachyceny emise kyseliny fluoro-
vodíkové v rámci emisního limitu. k dosažení tohoto cíle 
se kyselina fluorovodíková absorbuje ve vodném rozto-
ku, obvykle v několika stupních. Používáme různé typy 
absorbérů, jako je například pěnový absorbér, náplňové 
kolony nebo sprchové kolony, v  závislosti na konkrét-
ních vstupních údajích zákazníka.

Pro výrobu jader na odlévání se používají směsi s přísa-
dou aminu (obvykle triethylaminu). během tohoto pro-
cesu se tvoří emise s obsahem aminů, které mají velmi 
nepříjemný zápach. Proces výroby, vstřelování jader, se 
provádí v boxech, tzv. cOlD bOX. Emise jsou odsávány 
a  vzduch se čistí v  lince, která se skládá z  látkového 
filtru pro odstranění prachu v prvním stupni a z absor-
béru s praním do absorpční kapaliny v druhém stupni.  
náplňové kolony pro absorpci aminů jsou obvykle po-
užívány v kombinaci s prvním stupněm za účelem od-
stranění zbytkového prachu. Požadované výstupní kon-
centrace aminů jsou nižší než 5 mg/nm3, takže účinnost 
musí být min. 99,5 %.

Zpracování emisí Ze skláren

Zpracování emisí Ze sléváren
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čištění odpadních plynů z provozu čOV může být prová-
děno biologickými nebo chemickými prostředky, v přípa-
dě spalování kalů z čOV se jedná o vícestupňovou absorp-
ci nebo suché technologie. biotechnologie je založena na 
principu odstraňování škodlivých látek pomocí mikroor-
ganismů. biotechnologie se používá zejména pro nízké 
koncentrace znečišťujících látek, biologicky rozložitel-
ných, a často pro dezodorizaci. Vznikající látky cO

2
 a h

2
O 

jsou neškodné pro životní prostředí, a protože nevzniká 
žádný odpad, je tato technologie tzv. bezodpadová. Pro 
biologické technologie mohou být použity dvě různé va-
rianty zařízení - biofiltr a biopračka. Volba závisí na che-
mickém složení a  koncentraci emisí. biotechnologie se 
používá pro odstranění zápachu (v některých případech 
jako poslední krok), jakož i pro odstranění biologicky roz-
ložitelných látek (amoniak, aceton, styren, atd.). 

chemický proces je založen na principu absorpce emisí chemickou reakcí do absorpčního média – kyselého média 
prvního stupně, oxidačního média jako druhého stupně a do alkalického média jako třetího stupně. kombinace je 
vždy navržena na konkrétní složení a koncentraci emisí. Pro separaci škodlivin ze spalin vznikajících spalováním kalu 
z čOV používáme vícestupňovou absorpční technologii nebo suchou sorpci, při níž je dávkován hydrogenuhličitan 
sodný nebo hydroxid vápenatý přímo do kouřovodu nebo do reaktoru.

V současné době se staví mnoho nových závodů na vý-
robu hnojiv. některé z  nich s  velmi velkou kapacitou, 
dokonce více než 200 000 m3/h odpadního plynu. Emi-
se, které jsou přítomny v odpadním vzduchu, nejsou jen 
ve vodě rozpustné a nerozpustné prachové částice, ale 
i  plynné emise, jako je čpavek, oxidy dusíku nebo ky-
selina fluorovodíková. Pro jejich odstranění se používá 
kombinovaný absorbér s více stupni. návrh je vždy při-
způsoben v závislosti na vstupních parametrech, jakož 
i na vnějších okolnostech a požadavcích zákazníka. na 
jedné straně existují velmi vysoké požadavky na odstra-
ňování emisí a na druhé straně je žádoucí mít velmi vy-
sokou koncentraci pracího roztoku, aby se znovu použil 
ve výrobním procesu, a tím snížily náklady na výrobu.

separace škodlivin Z čov

Zpracování emisí Z průmyslu výroby hnojiv

14 čištění sPalin



Při výrobě léčiv se používají různé organické látky 
- rozpouštědla. ty se musí odpařit v sušárně k vytvo-
ření práškové látky, jako poslední krok procesu. je 
nutné odstranit výpary rozpouštědel z odpadního vzdu-
chu a výběr technologie je závislý na jejich charakteru 
a vlastnostech. Většina použitých rozpouštědel je alko-
hol a keton, který je možno zachytit absorpcí do vodního 
roztoku. Používáme náplňové kolony s nebo bez cirku-
lace. Obvyklé kapacity jsou od 2 000 na 50 000 m3/hod.

Pro odstranění kapek kapaliny a prachu jemných částic se 
používají pro horizontální i vertikální proudění plynu odlučo-
vače aerosolu (separátory kapek), např. v absorpčních pra-
cích kolonách, výparnících, destilačních kolonách nebo jako 
ochrana ventilátorů nebo komínů. náš sortiment zahrnuje 
různé typy eliminátorů, například lamelové nebo demiste-
ry – odlučovač kapek z drátěného pletiva nebo v kombinaci 

s absorbérem Venturi. řešení je vždy závislé na chemickém 
složení a  množství částic, takže návrh je individuální pro 
každou aplikaci - je přizpůsoben potřebám našich zákazníků. 
správná kombinace separátorů různých principů umožňuje 
oddělit kapky s průměrem menším než 10 μm, jakož i kon-
centrace prachu pod 20 mg/nm3. nabízíme demistery i pro 
vysokotlaké aplikace, s nebo bez automatického oplachu.

Zpracování emisí Z elektrotechnického průmyslu

Zpracování emisí Z farmaceutického průmyslu

separace kapek a aerosolů
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V  elektrotechnickém průmyslu vzniká mnoho znečiš-
ťujících látek, ať už ze samotné výroby elektronických 
součástek (pájení, letování), finálního čištění organický-
mi rozpouštědly (např. solární panely) nebo v  odsáva-
ném vzduchu z  pracovního prostředí těchto výrobních 
závodů. Pro separaci vznikajících škodlivin se používa-
jí náplňové nebo skrápěné kolony. ty jsou založeny na 
principu absorpce škodlivých látek chemickou reakcí 
do absorpčního roztoku nebo navrženy průtočné s vod-
ným roztokem (pro organické látky).  Obvyklá kapacita je 
od 2 000 do 36 000 m3/hod odpadního plynu, ale každé 
zařízení musí být navrženo individuálně s  ohledem na 
konkrétní znečišťující látky, provozní parametry a pod-
mínky.



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

cisteni.spalin@zvvz.cz

+420 382 551 111

www.zvvz.cz


