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Tato práce se zabývá separováním znečisťujících plynných látek a pevných částic ze 

vzdušiny, které vznikají při spalování fosilních paliv od různých průmyslových zdrojů, ale i 

při spalování běžných paliv v domácnostech či emisemi z automobilových výfukových plynů. 

Ve všech těchto případech se jedná hlavně o problém skleníkových plynů, kde největší podíl 

má CO2. Separace pomocí zařízení, které je nazýváno plynový scrubber. Tyto zařízení umí 

velmi dokonale separovat ze vzdušiny škodlivé pevné částice a škodlivé plynné látky. 

V těchto zařízeních probíhá děj zvaný absorpce. Do skrápěcí hlavy je podtlakem nasáván 

znečištěný plyn a proti tomuto znečištěnému plynu je rozstřikována kapalina, jakmile se dojde 

ke kontaktu obou fází (kapalné a plynné) nastává děj zvaný absorpce, pokud probíhá i 

chemická reakce mezi těmito látkami, potom už mluvíme o chemisorpci. V naší laboratoři 

jsme se zabývali konkrétně problematikou separace CO2 pomocí roztoku 1% NaOH. Měřilo 

se při různých parametrech proudění plynu CO2 a při různých parametrech proudění kapaliny 

s 1% roztokem hydroxidu sodného. Velmi důkladně bylo zapotřebí vybrat i vhodnou trysku 

pro měření, jelikož různé typy trysek vytvoří různé typy kapek, které také ovlivňují účinnost 

separace. Plynový scrubber dosahoval účinnosti až okolo 70 % separace plynu CO2 ze 

vzdušiny. V dalších krocích jsme se zabývali zkvalitněním účinnosti separace, a proto je 

v plánu instalovat do plynového scrubberu více trysek pro rozstřik kapaliny.  
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