Čištění spalin 1 základní přehled
Dávkování amoniaku

Spalovací komora

Denitrifikace

Látkový filtr

Odsiřování

Elektroodlučovák

Přehled dalších technologií je proveden v posteru :

Odvod spalin do komína

Čištění spalin 2

Odprašování
Látkové filtry

Elektroodlučováky
přívod stlačeného vzduchu

závěrný mechanismus

přívod vysokého napětí

izolace

vstup zaprášeného plynu
usazovací elektroda

U látkových filtrů zaprášený plyn prochází přes
tkaninu, která má určitou velikost ok. Tkaninou
neprojdou částice, které jsou větší než oka a částice,
která jsou sice menší než oka, ale narazí na vlákno.
Do filtru je zaprášený plyn přiváděn přes vstupní
komoru rozvodnými klapkami, ze které je přiveden na
látkové filtry. Na nich se prachové částice usadí a část z
nich vypadne do výsypky. Čistý plyn pak odchází přes
otevřený závěrný mechanismus do odvodné komory.
Po čase se tkaninové filtry natolik zapráší, že se ucpou
a nemohou vykonávat svoji funkci. V tu chvíli je
potřeba je vyčistit. Čistění probíhá tak, že se uzavře
vstupní komora rozvodnou klapkou a
závěrný
mechanismus uzavře odvodnou komoru. V tuto chvíli
se filtry profouknou stlačeným vzduchem a prach
opadá z filtrů do výsypky. Proto potřebují látkové filtry
vždy minimálně dvě filtrační komory. Zatímco jedna
pracuje, druhá je čištěna a neustále se střídají.
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Pro práci elektroodlučováků se používá elektrický proud a elektrický náboj. Zaprášený plyn prolétá kolem drátů a stěn, které
fungují jako elektrody.
Dráty jsou nabíjecí elektrody, které ionizují vzduch kolem sebe a elektricky tak nabíjejí normálně nenabité (neutrální) částice
prachu. Ty jsou elektricky přitahovány usazovacími elektrodami – stěnami, které mají opačný náboj něž dráty a prachové
částice. Prachové částice se na usazovací elektrodě usadí a vytvářejí vrstvu, kterou je potřeba v určitých intervalech
oklepávat. Prach pak odchází do výsypek.
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Pračky
Pro vodní pračky je důležité, aby prachové částice byly smáčivé – mohla na nich ulpět voda.
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Do scrubberu na obrázku vstupuje zaprášený plyn
spodem. Následně prochází aktivní zónou, která
zintenzivňuje reakci vody s prachovými částicemi. Voda
na částicích ulpí a zvětší jejich hmotnost. Díky tomu
částice padají na dno nádoby, odkud se odvádí kalná
voda.
Vyčištěný plyn s sebou odnáší malé kapky vody, proto
před odvedením ze scrubberu nejdřív prochází
odlučovačem vlhkosti, do kterého kapky narážejí,
ztrácejí svoji rychlost, spojují se do větších kapek a
zkapávají zpět do scrubberu.
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Venturiho pračka na obrázku používá pro rozprášení vody do prachem
znečištěných spalin venturiho trubice. Když spaliny prochází zúžením
venturiho trubice, tak podle rovnice kontinuity zvětší svoji rychlost. Do zúžení
je tryskami přiváděna také voda. Plyn do rozprášených kapek vody naráží
vysokou rychlostí a dochází k vysokému pomíchání a reakci vody s
prachovými částicemi.
Vlhké spaliny jsou pak vedeny do cyklónové nádoby, kde těžké špinavé kapky
narážejí do stěn, třením ztrácejí svoji rychlost a stékají do nádrže pod
cyklónem.
V nádrži se na dně usazuje kal, zatímco zbytek vody se odvádí čerpadlem zpět
do trysek. Takto se voda neustále zahušťuje prachem a je lépe využita.
Pokud je voda až moc kalná, kal je odveden a nová voda se přivede sprchou,
která zároveň očistí cyklón. Při sprchování není do pračky přiváděn plyn a
proto jich pracuje několik paralelně vedle sebe.
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Cyklony využívají pro svoji
činnost
třecí
síly
a
setrvačnosti.
Zaprášený
plyn vstupuje do válcová
nádoby, kde je roztočen.
Částice prachu díky své
hmotnosti narážejí do stěn
cyklónu a jsou třecími
silami zpomaleny, aby
následně padaly výsypkou
dolů z nádoby. Vyčištěný
plyn je odveden vrchem z
cyklónu.
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Žaluzie zaprášený plyn úplně
nečistí, pouze jej dělí na dva
proudy, kdy jeden je zaprášený
více než původní proud, a ve
druhém koncentrace prachových
částic poklesne. Pro svoji činnost
využívají setrvačných sil. Potom,
co je původní proud na žaluziích
rozdělen, těžší prachové částice
pokračují v původním směru,
zatímco
lehčí částice
jsou
proudem plynu odneseny přes
žaluzie.

