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1. Cíl projektu 

Cílem projektu bylo navrhnout odlučovač emisí pro ventilaci stájí pro prasata použitelný 

v nové i rekonstruované stáji. 

 

2. Postup řešení 

Řešení probíhalo v souladu s plánem uvedeným v krycím listu. Ve spolupráci pracovníků 

Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. a konstrukční kanceláře firmy AGE, s.r.o. byl 

navržen a následně vyroben větrací komín s odlučovačem emisí (obr. 1), jehož účelem je 

čištění vzduchu odcházejícího ze stájí. Zařízení bylo navrženo tak, aby umožňovalo montáž 

do nových i stávajících objektů a bylo připojitelné bez úprav ke stávající ventilační 

automatice. 

Znečištěný vzduch je ventilátorem přes vodní clonu přiváděn do sklonového odlučovače, 

z něhož je voda i s  rozpuštěnými nečistotami odváděna přes vícestupňovou usazovací nádrž a 

filtr. Následně je pomocí čerpadla vedena zpět do větrací jednotky. Voda je do systému 

průběžně doplňována plovákovým ventilem a při znečištění (po určeném čase) je vypuštěna 

při uzavřeném přívodu vody do kanalizace objektu a nahrazena čistou.  

 

Obr. 1 Výkres navrženého větracího komínu s odlučovačem emisí 



 

Zařízení se pohledově ve stáji neliší od běžné ventilace. Vyjma kontroly filtru a vodního 

okruhu nevyžaduje údržbu odlišnou od ventilace běžné. 

 

3. Dosažené výsledky. 

Byl vytvořen funkční vzorek, instalován do stáje a podroben dlouhodobé testaci. Zároveň 

bylo provedeno laboratorní ověření pro stanovený absorpční granulát na bázi huminových 

kyselin s výsledkem: 5% roztok pojme  o cca 60g/l více než voda. 

Kontrolováno zpětnou titrací. podle rovnice 

NH3 + HCl = NH4Cl , HCl + NaOH = NaCl + H2O 

Postup:10ml zásobního roztoku ( 10ml NH4OH do 1000ml vody z vodovodu nebo filrátu) 

odpipetováno do titr. baňky. K tomu přidáno 20ml 0,1M HCl + několik kapek fenolftaleinu. 

Titrováno 0,1M NaOH do stálého růžového zbarvení. 

 

Spotřeba 0,1M NaOH:   voda z vodovodu + NH4OH      9,15ml 

                                   filtrát                   + NH4OH     12,63ml 

n(NH3) = n(HCl) - n(NaOH)     0,02x0,1 - 0,00915x0,1015 = 0,00107mol NH3  v titr.baňce    

0,00107/0,01 = 0,1071mol/l 

koncentrace NH3 v původním roztoku: 100x0,1071 = 10,71mol/l    10,71x 17,0305 = 

182,397g/l 

v roztoku s filtrátem vychází 122,620g/l. 

Laboratorní rozbory potvrdily hypotetickou účinnost použitého postupu. 

Množství zachyceného amoniaku bylo stanoveno výpočtem. 

 

4. Náklady na projekt 

Čerpání probíhalo dle plánu v krycím listu. Rozpočet tvořily především náklady na 

pořízení a montáž funkčního vzorku, a dále pak mzdové náklady řešitelů a obsluhy zařízení. 

 

 


