
ZABRÁŇTE ŠÍRENIU EMISIÍ JEMNÉHO PRACHU
Odlučovače pevných častíc pre zariadenia na spaľovanie biomasy
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Cieľ: Zníženie množstva emisií jemného prachu  
z malých a stredných spaľovacích zariadení

Znečistenie ovzdušia v posledných desaťročiach výrazne 
kleslo. Problematickým však naďalej zostáva zaťaženie jem-
ným prachom, ktoré nespôsobuje len cestná doprava, ale aj 
spaľovanie dreva s podielom pribl. 25 percent*.

Medzičasom boli v mnohých regiónoch prijaté prísne hra-
ničné hodnoty emisií prachu. V meste Stuttgart dokonca 
môže dôjsť k zákazu používania spaľovacích zariadení urče-
ných pre jednu miestnosť.

S použitím filtrov jemného prachu je možné výrazne znížiť 
množstvo emisií prachu.

* 2010 v Nemecku
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Drevo –
Najstarší zdroj tepla…
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Už tisíce rokov používajú ľudia oheň na prípravu pokrmov, 
vykurovanie alebo tavenie kovov. Okrem tráv a listov slúžilo 
ako palivo drevo. S príchodom industrializácie v 19. storočí 
pokrývalo obrovské zvýšenie dopytu po energii čoraz viac 
uhlie a ropa.

Rastúce ceny fosílnych palív a skutočnosť, že zásoby ropy a 
uhlia sa raz vyčerpajú, vedú k rastúcemu dopytu po obnovi-
teľných zdrojoch energie. S viac ako 50 percentami predsta-
vuje biomasa najväčší podiel obnoviteľných zdrojov energie 
v Nemecku.

Používanie dreva na vykurovanie však nepriaznivo vplýva 
na ochranu ovzdušia a životného prostredia: Výroba ener-
gie z biomasy síce produkuje výrazne menej škodlivého CO2 
ako v prípade spaľovania fosílnych palív, avšak práve emisie 
jemného prachu sú výrazne horšie ako v prípade spaľovania 
plynu alebo ropy.
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Jemný prach  PM 2,5 – emisie v Nemecku v roku 2010

Ako prirodzená súčasť vzduchu je prach prítomný všade. 
Malé čiastočky vo vzduchu sa označujú ako prelietavý prach. 
Tieto čiastočky prachu víria kvôli svojej malej veľkosti ne-
ustále vo vzduchu a zostávajú v atmosfére celé dni a týždne, 
až pokým ich nezmyjú zrážky.

Jemný prach vzniká najmä zo všetkých nefiltrovaných prie-
myselných a spaľovacích procesov (priemysel, výroba, elek-
trárne, domácnosti, cestná doprava). 

Definíciu jemného prachu uvádza štandard National Air  
Quality Standard for Particulate Matter (v skratke štandard 
PM) amerického úradu na ochranu životného prostredia  
EPA. Podľa definície EPA z roku 1987 označuje jemný prach 
hmotu všetkých častíc obsiahnutých vo všeobecnom prachu, 
ktorých aerodynamický priemer je menší ako 10 μm.

Hodnotenie vplyvov jemného prachu na zdravie človeka 
svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ukázalo, že 
zvýšené zaťaženie PM 2,5 má súvislosť s výrazným nepriaz-
nivým vplyvom na zdravie človeka. Tieto nepriaznivý vply-
vy siahajú od ťažkostí s dýchacími cestami, napr. kašeľ, cez 

Energetické hospodárstvo,
Priemysel, iné

Doprava

Malé spaľovne dreva

Priemyselné procesy

Rozpúšťadlá a iné
používanie produktov

Poľnohospodárstvo
Odpad

24%

27%

21%

5%
9%

14%

nárast astmatických záchvatov, až po rakovinu pľúc. Okrem 
toho sa predpokladajú aj účinky na kardiovaskulárne ocho-
renia (napr. infarkt myokardu), ktoré majú za následok vý-
znamné zníženie priemernej dĺžky života.
(http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0003/74730/E83080.pdf.)
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Hrubý prach

Poletujúci prach

Klasifikácia prachu podľa veľkosti častíc, vdýchnutiaZloženie poletujúceho 
prachu

Poletujúci  
prach
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Filtre jemného prachu:
Princíp
Filtre jemného prachu od spoločnosti Schräder fungujú na 
elektrostatickom princípe:

Emisie prachu, ktoré vznikajú pri spaľovaní drevených peliet, 
palivového dreva alebo drevenej štiepky, sa dostanú do od-
padového potrubia. V prípade OEKOTUBE tam vysokonapä-
ťová elektróda uvoľní elektróny, ktoré sa elektrostatickými 
silami pohybujú smerom ku stenám komína. Pritom sa čas-
tice jemného prachu nabijú a rovnako sa pohybujú smerom 
ku stenám komína. Tam sa jemný prach zhromažďuje a zhlu-
kuje do hrubých častíc. Tieto usadeniny odstráni kominár pri 
pravidelnom čistení komína.

V prípade filtrov pre väčšie spaľovne neslúži ako odlučova-
cia plocha stena komína, ale špeciálne odlučovacie médiá. 
Čistenie prebieha plne automaticky – buď vodou (AL-Top a 
Filterbox) alebo mechanicky vibráciami (Filterbox-S a Fil-
terbox-SZ).

01 Častice jemného 
prachu prúdia s odpado-
vým vzduchom cez komí-
nový kanál.

02 V prípade OEKO- 
TUBE tamvysokonapäťová 
elektróda uvoľní elektróny, 
ktoré sa elektrostatickými 
silami pohybujú smerom 
ku stenám komína.

03 Elektróny sa elektro-
statickými silami pohybujú 
smerom ku stenám komína.
Pritom sa častice jemného 
prachu nabijú a rovnako 
sa pohybujú smerom ku 
stenám.

04 Jemný prach sa 
zhromažďuje na stene 
komína a zhlukuje sa  
do hrubých častíc.

 Tieto usadeniny odstráni 
kominár pri pravidelnom 
čistení.
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Už v dávnych dobách bolo známe, že niektoré materiály, ako 
napr. jantár (elektrón), po trení látkou alebo srsťou priťahuje 
prachové častice. Tento princíp popísal Táles z Milétu už v 
roku 550 pred n. l.

Jemný prach sa prilepí na odlučovací povrch a na elektródu. Pri zvyšovaní pracho-
vého zaťaženia elektródy inteligentný regulátor upravuje hodnoty prúdu, aby sa 
udržal odlučovací výkon.
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Pre každé spaľovacie zariadenie vhodný filter
Spoločnosť Schräder ponúka rôzne modelové varianty pre rozsahy menovitého výkonu od 4 do 1200 kW:

OEKOTUBE
OekoTube je vhodný pre výkony spaľovacieho zariadenia do 50 kW a 
tým najmä pre spaľovacie zariadenia určené pre jednu miestnosť, ako sú 
komíny, komínové vložky, kachle a pece na pelety. Montáž je rýchla: Oe-
koTube sa inštaluje do oblasti ústia komína. Potrebné je len pripojenie 
elektrického prúdu pre napájanie filtra.

OekoTube je osvedčený dlhoročným praktickým použitím. Vyzretá a od-
skúšaná technika zaisťuje bezporuchovú prevádzku: Počas vykurovania 
sa zariadenie zapne prostredníctvom snímača teploty. Po skončení vy-
kurovania sa zariadenie automaticky uvedie do pohotovostného režimu 
so spotrebou energie nižšou ako 1 Watt.

Výhody OekoTube:

• Vysoký stupeň odlučovania: do 85 %
•  Pre spaľovacie zariadenia určené pre jednu miestnosť  
 do 50 kW
•  Teploty do 400 °C
•  Žiadna strata ťahu alebo tlaku
•  Pre nové inštalácie aj ako doplnok pre staré inštalácie
•  Jednoduchá montáž
•  Vysoká dostupnosť (krátke dodacie doby)
•  Priaznivý pomer ceny a výkonu
•  Nízke náklady na údržbu a prevádzku
•  Žiadne čistenie v obytnej miestnosti
•  Automatická prevádzka
•  Robustná konštrukcia
•  Žiadne spotrebné diely
•  DIBt schválenie



11

OEKOTUBE-inside
OekoTube-inside sa od OekoTube líši len miestom montáže: Namiesto 
ústia komína sa Oeko-Tube-inside inštaluje ako spojovací prvok medzi 
kotlom a komínovým systémom v kotolni. Dodáva sa ako hotová kon-
štrukčná skupina, čím odpadá potreba nastavenia elektródy. Izolátor je 
od ovládacej elektroniky oddelený. Ovládacia elektronika sa namontuje 
do blízkosti filtra na stenu.

Vďaka pružnému uloženiu izolátora a pružnej elektróde je možné čiste-
nie komínovým štetcom bez demontáže. Na tento účel stačí naplánovať 
čistiaci otvor v blízkosti OekoTube-inside.

Výhody OekoTube-inside:

•  Vysoký stupeň odlučovania: do 85 %
•  Pre spaľovacie zariadenia určené pre jednu miestnosť  
 do 70 kW
•  Teploty do 250°C
•  Žiadna strata ťahu alebo tlaku
•  Pre nové inštalácie aj ako doplnok pre staré inštalácie
•  Montáž v kotolni
•  Vysoká dostupnosť (krátke dodacie doby)
•  Priaznivý pomer ceny a výkonu
•  Nízke náklady na údržbu a prevádzku
•  Jednoduché čistenie prostredníctvom kominára:
 Elektróda sa nemusí demontovať.
•  Automatická prevádzka
•  Robustná konštrukcia
•  Žiadne spotrebné diely
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AL-TOP
Schräder AL-Top je elektrostatický odlučovač jemného prachu pre spaľo-
vacie zariadenia biomasy do 300 kW. Odfiltruje sa až do 80 percent je-
mného prachu.

Emisie prachu, ktoré vznikajú pri spaľovaní drevených peliet, palivového 
dreva a drevnej štiepky, sa pri vstupe do AL-top elektrostaticky nabijú 
a uložia na nasledujúcom filtračnom lôžku. Čistenie filtra prebieha au-
tomaticky postriekaním filtračného lôžka vodou; vďaka tomu odpadá 
pravidelné nevyhnutné čistenie a likvidácia prachu, ako je to potrebné v 
prípade iných elektrofiltrov.
 

University of Otago, Dunedin, Nový Zéland: Tu sa teplo produkuje kotlom na 
spaľovanie štiepky. AL-Top od spoločnosti Schräder minimalizuje množstvo 
emisií jemného prachu vykurovacej centrály.
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Hotel Los Jameros Playa, Lanzarote: Dva kotle na pelety pre základné zaťaženie 
a jeden plynový vykurovací kotol pre špičkové zaťaženia zaisťujú prípravu 
teplej vody. Filterbox 4K 300 od spoločnosti Schräder sa stará o čistý vzduch.

FILTERBOX
Filterbox je vhodný pre zariadenia na spaľovanie dreva vo výkonovom 
rozsahu od 300 do 600 kW. Elektrostatický odlučovač jemného prachu 
sa inštaluje priamo za spaľovacie hrdlo do potrubia odpadového vzdu-
chu. Vyznačuje sa pravouhlou a kompaktnou konštrukciou. Čistenie fil-
tračného lôžka a elektródy prebieha plne automaticky. Na jednotlivých 
moduloch sa nachádzajú trysky, cez ktoré sa vstrekuje voda na čistenie 
usadenín jemného prachu. Interval čistenia sa stanoví vždy podľa pre-
vádzkovej intenzity kotla, ako aj kvality paliva. Vďaka tomu je zabezpe-
čená bezporuchová prevádzka.
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FILTERBOX-S
V zariadení Filterbox-S - k dispozícii do 400 kW - sa odpadové plyny z 
kotla najskôr technicky zoradia a zo vstupného hrdla sa cez obtok vedú 
smerom nadol. Prúdia cez nerezové potrubie, v ktorom dochádza tak k 
elektrostatickému nabitiu, ako aj k odlučovaniu častíc. Takto vyčistené 
odpadové plyny sa potom dostávajú do komína. V závislosti od paliva, 
ako aj od stavu spaľovania, leží stupeň odlučovania na hodnote 80 až 90 
percent. Vyčistenie elektród a odlučovacích plôch prebieha v zariadení 
Filterbox-S automaticky prostredníctvom vibračného mechanizmu (su-
ché čistenie). Prach padá počas procesu čistenia do zachytávacej nádoby. 

Modulárne 100 kW jednotky sa dajú na mieste použitia kompaktne na-
montovať („vhodné pre normované dvere“). Preto sa zariadenie Filter-
box-S odporúča aj pre doplnkovú montáž.

Cez čistiace a revízne otvo-
ry sa čistiace a údržbárske 
práce dajú vykonávať bez 
námahy. Znečistená odlu-
čovacia jednotka sa dá v 
priebehu niekoľkých minút 
vymeniť za pripravenú jed-
notku s novou elektródou. 
Vďaka tomu budú výpadky 
mimoriadne krátke.
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FILTERBOX-SZ
V prípade zariadenia Filterbox-SZ sa jedná o modulárny odlučovač pra-
chu pre väčšie zariadenia na spaľovanie dreva. Filterbox-SZ kombinuje 
dva osvedčené princípy odlučovania: Pred elektrostatickým odlučova-
čom častíc je nainštalovaný cyklón.

Dokonalá geometria a výborné prúdenie v rámci zariadenia Filterbox-SZ 
sú výsledkom počítačom riadených simulácií pri vývoji. Spaliny najskôr 
prechádzajú cyklónom, ktorý oddeľuje hrubý prach.

Menšie prachové častice sa potom elektrostaticky nabijú v nasledujúcom 
module pomocou elektród a odlúčia sa. Čistenie elektród a odlučovacích 
plôch sa uskutočňuje automaticky pomocou vibračného mechanizmu. 
Prach padá rovnako ako v zariadení Filterbox-S do zachytávacej nádoby.

Pretože hrubý prach sa odlúči už v prvom module, intervaly na čistenie 
elektrostatického modulu a náklady na údržbu sa výrazne znížia.



Už od 80. rokov 20. storočia vyvíja a vyrába spoločnosť 

Schräder komínové potrubia z ušľachtilej ocele a dnes je 

jedným z hlavných výrobcov komínovej techniky z ušľach-

tilej ocele v Nemecku. V roku 2008 sa spoločnosť Schräder 

začala intenzívne venovať otázkam kontroly znečistenia 

ovzdušia a energetickej účinnosti. Paleta produktov dnes 

zahŕňa aj filtre jemného prachu a výmenníky tepla.

Pomocou filtrov jemného prachu vyvinutých spoločnosťou 

Schräder pre zariadenia na spaľovanie dreva sa množstvo 

emisií jemného prachu zníži až o 90 %. 

V otázke energetickej účinnosti sa spoločnosť Schräder 

koncentruje na spätné získavanie tepla z odpadového 

vzduchu. Obrovský potenciál, ktorý ponúka teplo z komerč-

ných a priemyselných procesov, sa takmer vôbec nevyužíva. 

Sú to najmä lídri priemyslu, ktorí už dnes rozpoznali mož-

nosti šetrenia a využívajú ich.

Pritom sa investícia môže vrátiť už do jedného roka. V sú-

časnosti spoločnosť Schräder zamestnáva približne 70 za-

mestnancov v meste Kamen (Severné Porýnie-Vestfálsko)  

a v meste Badrina (Sasko).

Hemsack 11· 59174 Kamen  
Tel.: +49 (0) 23 07/9 73 00-0 
kamen@schraeder.com 

Neue Siedlung 1 · 04509 Schönwölkau 
Tel.: +49 (0) 3 42 08/7 41-0 
badrina@schraeder.com


