
Acta Electrotechnica et Informatica  No. 4, Vol. 2, 2002 19 

VPLYV MERNÉHO ELEKTRICKÉHO ODPORU POPOL EKA NA Ú INNOS
VYSOKONAPÄ OVÉHO ODLU OVA A 

 
(INFLUENCE OF DUST ELECTRICAL RESISTIVITY ON THE HIGH VOLTAGE 

PRECIPITATOR ACTIVITY) 

Jaroslav D�MURA, Karol MARTON 
Katedra techniky vysokých napätí, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Ko�iciach, 

Letná 9, 040 20 Ko�ice, tel. 055/622 5060, E-mail: Jaroslav.Dzmura@tuke.sk, marton@ktvn1.tuke.sk 
 
 

SUMMARY 
This paper deals with the influence of dust electrical resistivity on the electrostatic precipitator activity. Electrical 

resistivity is one of the critical parameters influencing fly ash collection by electrostatic precipitator. The electrical resistivity 
of fly ash depends on the chemical composition of the ash, the components of flue gases, and the temperature. Fly ash 
composition is largely determined by the type and composition of the coal being burned, and the furnace operating 
conditions. Precipitators work best, when the dust has a resistivity of between 102 and 1010 m. At lower resistivities the dust 
tends to fall off collecting electrodes and becomes re-entrained in the gas. At higher resistivities back-ionization becomes a 
problem. 

During the macroscopic particles deposition on the collecting electrode the inhomogenities inside the deposited layer of 
dust and on the surface of layer appears. The anomalies appear of which the external demonstration is back corona. From 
the electro-physical point of view it is the solution of energy balance in the interface of medium: metal electrode � dust 
particle � air with the consideration of the combination of electrical forces, the acting of space charge and the creation of 
electron-ion conductivity in the layer of deposited dust particles. 

Corona current from the discharge electrodes must pass through the collected dust layer on the plates to reach grounded 
collecting plate surfaces. Passage of the current builds up a voltage across a dust layer in accordance with Ohm�s law. 
Theory and experience indicate that when the dust resistivity exceeds a critical value of about 1012 m, corona current is 
limited by electrical breakdown in the collected dust layer. This limits useful operating voltage and reduces precipitator 
efficiency. 

 
Keywords: back corona, precipitator, electron-ion technology, layer of deposited fly ash, macroscopic fly ash, space 
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1. ÚVOD 
 

Merný elektrický odpor prá�ku je jedným 
z kritických parametrov vplývajúcich na 
usadzovanie sa prá�ku vo vysokonapä ovom 
odlu ova i. Závisí od chemického zlo�enia prá�ku, 
od zlo�iek prúdiaceho dymu a od teploty. Zlo�enie 
prúdiaceho dymu je hlavne dané druhom a zlo�ením 
spa ovaného uhlia a podmienkami pri spa ovaní. 
Odlu ova  najlep�ie pracuje, ak merný odpor prá�ku 
je v rozsahu 102 a� 1010 m. Pri ni��om mernom 
odpore má prá�ok tendenciu odpadáva  zo zbernej 
elektródy a je znovu strhávaný prúdiacim plynom. 
Pri vy��om mernom odpore prá�ku zase spôsobuje 
problém spätná koróna. Ide o elektrofyzikálny 
fenomén, spôsobený nevyvá�enou energetickou 
bilanciou, vyvolanou na rozhraní kovová podlo�ka � 
vrstva nanesených prachových astíc 
makroskopickej ve kosti a transportným priestorom. 
Nerovnová�ny stav je spôsobený fyzikálnymi ako aj 
elektrickými vlastnos ami transportovaných, 
prípadne odlu ovaných astíc, predov�etkým ich 
mernou elektrickou vodivos ou, relatívnou 
permitivitou a mernou hmotnos ou. Ako z fyzikálnej 
analýzy neskôr vyplynie, základom energetickej 
bilancie sú silové ú inky, pôsobiace v skúmanom 
priestore, kde dominujú sily elektrické nielen na 

spomínaných rozhraniach, ale aj vo vrstve pri 
spolupôsobení priestorového náboja. 

Existujú dva vodivostné javy, ktoré ovplyv ujú 
merný elektrický odpor usadenej prachovej vrstvy. 
Tieto javy sa nazývajú objemová a povrchová 
vodivos . 

 

 
 

Obr. 1  Závislos  merného odporu prá�ku od teploty 
Fig. 1  Temperature-resistivity relationship for fly 

ash 
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Merný elektrický odpor popol eka závisí hlavne 
od zlo�enia prá�ku, teploty prúdiaceho plynu a od 
obsahu vodnej pary a oxidu sírového. 

Pri ni��ích teplotách elektrický odpor prá�ku je 
daný povrchovou elektrickou vodivos ou astíc. Pri 
vy��ích teplotách je elektrický odpor prá�ku daný 
objemovou vodivos ou astíc (obr. 1). 

 
2. PRÁ�OK S VYSOKÝM MERNÝM 

ODPOROM 
 
2.1  Zní�enie korónového výboja 
 

Gradient potenciálu cez vrstvu usadeného prá�ku 
je daný elektrickým odporom vrstvy a hustotou 
prúdu cez vrstvu. Vrstva prá�ku na zbernej elektróde 
o hrúbke 5 mm spôsobuje úbytok napätia na vrstve 
a� 4 kV. 

Prá�ok s vysokým merným odporom na 
korónujúcej elektróde ovplyv uje lokálne elektrické 
pole a mô�e zvä �i  efektívny polomer zakrivenia 
elektródy. Tento nepriaznivý jav sa odstra uje 
samo istením korónujúcej elektródy nastavením 

V/m 107E . 
 
2.2  Spätná koróna  
 

Zjednodu�ené podmienky pre vznik spätnej 
koróny: 

 prúdové pomery sú rovnaké (prúdová hustota), 
 hrúbka vrstvy x  prá�ku narastá pri 
kon�tantnej rýchlosti v  (v ideálnom prípade 
lineárny nárast, v reálnom prípade je priebeh 
daný rozdielom lineárnej a exponenciálnej 
funkcie), 

 výsledná prúdová hustota je daná sú tom 
pi JJJ  , 

 elektrické pole na povrchu vrstvy je 
kon�tantné, 

 pri stálej zmene hrúbky prá�ku sa neuva�uje 
povrchová hustota náboja. 

 
Nasadenie spätnej koróny vyvolá tieto následné 

ú inky: 
 obmedzuje narastanie hrúbky vrstvy prá�ku na 
podlo�ke, 

 v protiklade k pôvodne nabitým asticiam sa 
vytvárajú astice opa ne nabité, ktoré odbúrajú 
náboje astíc a tým menia lokálne elektrické 
pole, 

 zni�uje hodnotu elektrickej pevnosti  medzi 
elektródami. 

 
2.2.1 Silové pôsobenie na rozhraniach pri 

ukladaní astíc makroskopickej ve kosti 
 

K súdr�nosti astíc makroskopickej ve kosti 
s podlo�kou mô�u prispie  predov�etkým tieto 
silové ú inky: 

a) Van der Waalsove sily, 
b) kapilárne sily, 
c) elektrické sily. 

Van der Waalsove sily pôsobia vzájomnými 
ú inkami medzi atómmi, prípadne molekulami látok 
interagujúcich partnerov. Silové pole, ktoré sa 
vytvorí v okolí atómov, prípadne iónov nezaniká 
a v prípade, �e sa dostávajú dve plochy dostato ne 
blízko k sebe, mô�u sa tieto silové ú inky zvlá�  
zvýraz ova . Základ pre výpo et týchto vzájomne 
pôsobiacich síl tvoria rovnice, odvodené 
Hamakerom (pozri Bauch [1]), ktoré platia pre 
vzdialenosti plôch m1,0 . Ak predpokladáme 
pôsobenie medzi ideálnymi gu ovými asticami, 
potom platí pre silu F : 

224
dkF  (1) 

Ke  sa jedná o Van der Waalsove sily medzi 
guli kou a rovinnou elektródou (napr. zberná 
elektróda odlu ova a) potom: 

212
dkF  (2) 

kde d  � priemer ideálnej guli ky 
  � vzdialenos  medzi plochami 

 k  � kon�tanta 
Kon�tanta k  je závislá od vlastnosti látky obzvlá�  
od polarizovate nosti molekúl, podie ajúcich sa na 
týchto silových ú inkoch. Nie v�dy sa dá presne 
definova  jej hodnota a le�í v rozsahu 

Wsk 2018 1010 . Tieto sily mô�u pozorovate -
ne prispie  k súdr�nosti prá�ku s podlo�kou najmä 
vtedy, ak sa jedná o vä �ie rozmery plôch, na 
ktorých sú vzdialenosti medzi asticami dostato ne 
malé m210 , pri om silové pole atómov klesá 
vo i ploche so �tvorcom vzdialenosti. Z toho 
vyplýva, �e k súdr�nosti na báze Van der 
Waalsových síl dochádza hlavne medzi  
jemnozrnnými látkami, najmä ak tieto sú dostato ne 
stla ené. 

K pôsobeniu kapilárnych síl dochádza vtedy, ak 
na povrchu prachových astíc existuje absorbovaná 
vlhkos  %50rel . Ak je vlhkos  dostato ne 
ve ká, vznikajú pohyblivé absorb né vrstvy, 
vytvárajúce medzi asticami �vodné� mostíky. 
V týchto vznikajú v dôsledku povrchového napätia 
podtlaky, tak�e dochádza k silovému pôsobeniu na 
astice, ktoré sú kapilárnymi silami v ahované. 

Medzi rovinou a guli kou o polomere r  je popísaná 
sila daná vz ahom: 

rF 4  (3) 

 � povrchové napätie absorb nej vrstvy 

Z toho vyplýva, �e prídr�ná sila je závislá od 
hrúbky, vlhkosti a polomeru iasto iek. Ak nie sú 
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ideálne hladké povrchy, musíme namiesto polomeru 
astice uva�ova  polomer zakrivenia nerovnomer-

ného povrchu. 
Elektrické sily delíme do dvoch skupín: 

v elektrickej dvojvrstve a Coulombovské sily, 
vyvolané elektrickými nábojmi. 

V prípade, �e dochádza ku vzniku kontaktu 
prachových astíc makroskopickej ve kosti 
s povrchom elektródy, prechádzajú náboje z jedného 
prvku na druhý. Na rozhraní fáz vytvorená 
dvojvrstva púta na seba al�ie astice. Vzniká silové 
pôsobenie, ktoré prispieva predov�etkým k súdr�-
nosti prachových astíc s podlo�kou. Elektrostaticky 
nanesené vrstvy prá�ku v�ak pozostávajú 
z viacerých vrstiev, navzájom cez seba prelo�ených. 

Coulombovské sily popí�eme nasledovnou 
úvahou: 

Na základe malej mernej vodivosti   materiálu 
astíc popol eka, existujúce náboje  nachádzajúce sa 

na asticiach sú na podlo�ku odvedené postupne. 
V dôsledku influencie na povrchu zbernej elektródy 
plo�ný náboj  o opa nom znamienku vyjadri  
takto: 

s

dxx
0

 (4) 

 � plo�ná hustota náboja na elektróde 
x  � priestorový náboj vo vrstve naneseného 

prachu 
s  � hrúbka nanesenej vrstvy prachu 

 
V dôsledku Coulumbovských síl medzi nábojmi 

astíc a povrchom zbernej elektródy, na ktorej 
vznikajú influenciou náboje opa nej polarity vzniká 
v nanesenej vrstve tlak, vedúci k súdr�nosti prá�ku 
s podlo�kou. Pri výpo te silového pôsobenia nie je 
mo�né postupova  pod a Coulombovho zákona, 
ktorý popisuje ú inky iba medzi dvomi asticami, 
kde�to v na�om prípade sa jedná o jav �kolektívny�. 

Z vy��ieuvedeného vyplýva, �e dominujúce 
silové ú inky pochádzajú od elektrického po a, 
ktoré vyvolajú súdr�né ú inky vo vrstve dlhú dobu. 
Van der Waalsove ako aj kapilárne sily z h adiska 
technického, prípadne technologického vyu�itia 
prídr�nosti a stability vrstvy sú neposta ujúce. 
 
2.2.2  Výpo et elektrických prídr�ných síl 

Pri výpo te elektrických prídr�ných síl, 
vz ahovaných na jednotku plochy budeme 
pova�ova  odlú ený prá�ok za homogénne médium, 
ktoré je charakterizované  mernou hustotou s , 
relatívnou permitivitou r  a mernou vodivos ou . 
Náboj prá�ku je ur ený priestorovým nábojom , 
ktorý je závislý iba od vzdialenosti x  od uzemnenej 
rovinnej zberacej protielektródy (obr. 2). 

Predpokladajme, �e vzdialenos  prá�ku vo vrstve 
k al�ej vodivej elektróde, prípadne k dielektrickým 

prvkom je nekone ne ve ká. Potom v dôsledku 
priestorového náboja vo vrstve prá�ku sa vyvolá 
influenciou na povrchu proti ahlej elektródy náboj, 
ktorý je rovný celkovému náboju prá�ku s opa ným 
znamienkom. Medzi nábojmi prá�ku a nábojmi 
vzniklými influenciou sa vytvorí elektrické pole. 

 

 
Obr. 2  Elektrické pole v odlú enej vrstve 

Fig. 2  Electric field in deposited layer 
 
Hustota elektrickej energie v tomto poli 

nadobúda túto hodnotu: 

2

2
1 D

dV
dW  (5) 

kde r0  � permitivita vrstvy prá�ku 
 D   � hustota posuvu 

 
Vo vzdialenosti x  nad zbernou elektródou bude: 

s

x

dxxxD  (6) 

s  � hrúbka nanesenej vrstvy prachu 
Akumulovaná energia v elektrickom poli za 
prítomnosti priestorového náboja vo vrstve sx sa 
dá vyjadri  vz ahom: 

s

x

s

xr
dxdxxAW

2

02
 (7) 

A  � ú inná plocha 
Sila pôsobiaca v ahu vo vnútri vrstvy vo 
vzdialenosti x  mô�e sa ur i  z princípu virtuálneho 
posunu výrazom: 

dx
dWxF  (8) 

alebo 
2

02

s

xr
dxxAxF  (9) 
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Takzvaný �elektrostatický� prídr�ný tlak potom 
bude: 

A
xFxp  (10) 

2

02
1

s

xr
dxxxp  (11) 

Prítla ný tlak je tým silnej�í, ím je vä �í 
priestorový náboj . Tento je bezprostredne 
najvä �í na povrchu a smerom von klesá. Kvôli 

al�ej charakteristike tlaku vo vnútri vrstvy musíme 
pozna  rozlo�enie priestorového náboja, o om �ia  
doposia  nie sú �iadne údaje. 

Z h adiska stability vrstvy aj v súvislosti so 
vznikom spätnej koróny je nutné stanovi  minimálnu 
hodnotu náboja prá�ku, posta ujúceho na súdr�nos  
s vrstvou. Vychádzame pritom z idealizovaného 
usporiadania astíc prachu makroskopickej ve kosti, 
ktoré sú ulo�ené na podlo�ke vo viacerých vrstvách 
pod a obr. 3. Na základe tohto predpokladu 
definujeme rozlo�enie priestorového náboja x
vo vnútri jednej vrstvy ako kon�tantné. Pri tomto 
rie�ení vstupujú do úvahy al�ie fyzikálne veli iny: 
N  �  po et astíc v jednej vrstve 

M  �  hustota materiálu astíc 

s  �  hustota vrstvy prá�ku 
d  �  polomer idealizovanej astice 

 

 
 
Obr. 3  Idealizované ulo�enie astíc prachu 
Fig. 3  Idealised deposition of dust particles 

 
Nech hrúbka jednej polohovej vrstvy tvorenej 

asticami o priemere d  je Ld . Ke �e odlú ené 
astice vo vrstve vrátane nevyplnených priestorov 

vyp ajú objem o mernej hustote s , mô�eme  pre 

jeden element stanovi  hodnotu sLd 3 , pre N
prachových astíc bude: sLdN 3 . Rovnako 

vyjadríme objem idealizovaných astíc s priemerom 
d  o hustote M   pri dostato nom po te elementov 
N , tak�e v rovnová�nom stave bude: 

MsL dNdN 33

6
. Z tejto rovnice stanovíme 

Ld  výpo tom: 

3
6

dd
s

M
L  (12) 

Vo výraze (12) prvýkrát vystupuje pomer 
s

M , o 

vyjadruje efektívne vyplnenie objemu vrstvy 
odlú ených astíc na zbernej elektróde. 

Tlak, ktorý pôsobí medzi prvou vrstvou na 
povrchu vo vzdialenosti Ldsx  vo i pod ou 
le�iacimi vrstvami prá�ku, vyplýva z rovnice (11), 
o mô�eme prepísa  do tvaru: 

L
r

D
D dp

0

2

2
 (13) 

Dp  �  prídr�ný tlak hornej vrstvy 

D  �  priestorová hustota náboja v hornej vrstve 
 
Z rovnice (13) vypo ítame minimálnu hodnotu 
priestorového náboja hornej vrstvy, ktorý je schopný 
zabezpe i  súdr�nos  vrstvy prachu k podlo�ke, 
pri om vychádzame z podmienky rovnováhy medzi 
minimálnym tlakom a silou, pôsobiacou na prá�ok o 
ur itej hmotnosti sLd 3  pri zoh adnení gravita -
ného zrýchlenia g : 

gdd sLL
r

2

0

2
min

2
 (14) 

tak�e pre minimálnu hodnotu priestorového náboja 
vychádza: 

L

sr

L

sr
d

g
d

g
0

0
min 2

2
 (15) 

o sú asne znamená, �e hladina priestorového 
náboja bude priamo závisie  od permitivity 
odlu ovaného prachu a od mernej hmotnosti 
prachových astíc. Pod a meraní, ktoré realizoval 
Bauch [1], av�ak na báze prá�kov z plastických 
(makromolekulárnych) látok je pomer Ms /  v 
rozmedzí 0,2 a� 0,5. Z toho v�ak plynie, �e dd L , 
ím sa rovnica (15) zjednodu�í na tvar: 

dd
g srsr 6

0min 10132  (16) 

Pre praktické vyu�itie týchto poznatkov je 
potrebné pozna  vý�ku minimálneho náboja na 
hmotnos  odlu ovaného prachu, tak�e dostávame: 



Acta Electrotechnica et Informatica  No. 4, Vol. 2, 2002 23 

d
gQ

s

r0*
min

2
 (17) 

Dosadením nameraných hodnôt r , s  a d  

vychádza minimálna hodnota náboja *Q  
v kgnAs /  na definované mno�stvo prachu. Je to 
údaj, s ktorým je potrebné po íta  pri tvorbe a 
nasadení spätnej koróny. Ukazuje sa, �e u� pri 
nízkych hodnotách elektrického po a sa mô�e 
dosiahnu  kritická hodnota E  v oblasti nabíjania 
astíc. Existuje porovnanie nabíjania astíc v poli 

korónového výboja s nabíjaním v poli mVE /109 . 
Z toho vyplýva, �e podmienka výbornej súdr�nosti s 
podlo�kou, prípadne hornej vrstvy s vrstvou 
odlú eného prachu, spo íva vo ve kosti priemeru 
astíc. Súdr�nos  je tým vä �ia, ím je men�í 

priemer odlu ovaných prachových astíc, o sa dá 
vyjadri  vz ahom: 

d
EK

Q
Q k 1

0*
min

*
0  (18) 

kde K  � kon�tanta zahr ujúca fyzikálne vlastnosti 
prachu a nanesenej vrstvy Ms , , relatívnu 
permitivitu astíc rM , vrstvy prachu  rs  a 0 . 0E  
vyjadruje elektrické pole v priestore nabíjania astíc. 
 
2.2.3 Funkcia priestorového náboja a intenzity 

elektrického po a pri vzniku spätnej 
koróny 

Nako ko súdr�nos  odlú enej vrstvy prachu je 
definovaná elektrickými silami, existuje ve mi úzka 
súvislos  medzi dobou pôsobenia prídr�ných síl 
a procesom vybíjania sa vrstvy. 

Pri výpo te funkcionálnej závislosti vybíjacieho 
procesu budeme predpoklada , �e nanesená vrstva 
prachu pozostáva z viacerých navzájom prelo�ených 
polohových vrstiev tvorených asticami, 
predstavujúcich homogénne médium o mernej 
vodivosti s  a relatívnej permitivite rs . Ke �e 
pole je jednodimenzionálne (hrúbka vrstvy je 
podstatne men�ia, ne� rozlo�enie vrstvy prachu po 
rovine zbernej elektródy), potom priestorový náboj 

 je závislý okrem asu t  iba od polohy x : 

tx,  (19) 

Elektrické pole vo vrstve prachu sa dá popísa
pomocou Poissonovej rovnice: 

rs

txgraddiv
0

,  (20) 

kde  - elektrický potenciál. 
Ako z obr. 2 vyplýva, pri pôsobení elektrického 
po a, vo vrstve dochádza k nasadeniu vektora 
elektrického posuvu D , ktorý vyjadríme výrazom: 

gradD r0  (21) 

o prepí�eme na tvar: 

txDdiv ,  (22) 

Zoh adnením vz ahov ED r0  a EJ s   

( J � hustota prúdu), získame z rovnice (22) výraz: 

txJdiv
s

rs ,0  (23) 

Na rovine vo vzdialenosti x od povrchu zbernej 
elektródy bude prúdová hustota xJ : 

t
xDxJ  (24) 

alebo 
s

x

xdtx
t

xJ ,  (25) 

Úpravou rovnice (25) a (23) dostávame diferenciál-
nu rovnicu 

0,, 0

t
txtx

s

rs  (26) 

ktorej rie�ením je: 

s

t

extx 0,,  (27) 

kde 
s

rs
s

0 , pri om 0,x  znamená 

po iato ný stav rozdelenia priestorového náboja 
v ase 0t . 

K vybíjaniu vrstvy dochádza pod a 
exponenciálnej funkcie (27), pri om s  predstavuje 
asovú kon�tantu. Tento výsledok priamo aplikujme 

pre podmienky praxe: merná vodivos  vrstvy s  
ve mi silne ovplyv uje dobu vybíjania. Existuje 
preto hranica tejto fyzikálnej vlastnosti, pri ktorej u� 
dochádza k de�trukcii vrstvy, najmä ak prijmeme 
predpoklad, �e hodnota mernej elektrickej vodivosti 
je tie� funkciou vý�ky elektrického po a, najmä 
v oblasti mVE /107 . 

Ak zoh adníme tú skuto nos , �e po iato ná 
hodnota priestorového náboja v bode 0x  je 
toto�ná s hodnotou t  v ase 0t , potom 
mô�eme napísa  �e tx . To zrejme súhlasí 
aj s fyzikálnymi úvahami, ktoré pozorujeme pri 
tvorbe vrstvy hrúbky x  ur itou rýchlos ou v , 
v dôsledku oho nadobúda exponent hodnotu 

v
xt .  Výraz (27) prepí�eme preto do tvaru: 
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s

v
xt

extx,  (28) 

Tým získame komplexné vyjadrenie distribúcie 
priestorového náboja, ktoré presne definuje asovo � 

polohový stav pri 0
v
xt , ím sa splnila 

podmienka 0tx . 
Rovnicu (28) dosadíme do Poissonovej rovnice 

a jej následnou integráciou dostávame v�eobecný 
vz ah pre intenzitu elektrického po a vo vrstve a na 
rozhraní: 

p

v
xt

v exEJxEtxE

)(

1 1 ,  (29) 

Z výsledku je vidie , �e odlú ená vrstva prachu je 
najviac namáhaná na zbernej elektróde 0x . 
Tento výsledok je v súlade s pozorovaním, �e spätná 
koróna sa vyvíja z tejto elektródy pri sEEmax . 
Hodnota sE  s narastaním hrúbky vrstvy klesá, 
av�ak tento vplyv nadobúda na význame 
u prachových astíc s vysokým merným odporom. 
V polohe 0x  získame hrani nú hodnotu vývoja 
spätnej koróny: 

s

t

EexEJxEE p

0

1 1
max  (30) 

 
V prípade, �e hrúbka vrstvy 0x  sa dosiahne za 

dobu 0t  pri rýchlosti v , potom bude 00 tvx . 
Tomuto fyzikálnemu procesu odpovedá jav pri 
ktorom pp L . pL  definujeme ako hrúbku 

odpovedajúcu poklesu náboja za dobu p . 
Matematicky tento stav vyjadríme rovnicou: 

s
L
x

EexEJxEE p

0

1 1
max  (31) 

 
Berta [6] vyjadril graficky závislos  zmeny 

intenzity elektrického po a v asových intervaloch 

ppp at 32, , kedy hrúbka vrstvy odlú eného 

prachu nadobúda hodnotu ppp LaLLx 32, . 
Pokia  usadzovaný prach na zbernú elektródu 

bude ma  merný objemový odpor malý, potom aj 
p  a pL  budú ma  malú hodnotu, tak�e 

vy��ieuvedená rovnica (31) nadobúda tvar 

sEJ 1  (32) 

Tento výraz vyjadruje podmienku vzniku spätnej 

koróny. Pri zanedbaní asovej závislosti p

t

e
obsahovo táto rovnica vyjadruje ten stav, kedy cez 
usadzujúcu sa vrstvu prachu pretekajúci prúd (najmä 
príspevok iónov), vyvolá enormne silné elektrické 
pole, ktoré posta uje na vývoj spätnej koróny. 

V prípade odlu ovaných prachových astíc 
makroskopickej ve kosti s vysokým merným 
odporom, kedy je pt0  ako aj pLx0 , 
mô�eme na rovnice (30) a (31) aplikova  Taylorov 
rozvoj, kde budeme uva�ova  prvé dva leny, ím 
dostaneme: 

0

01
max

txEJxEE p  (33) 

alebo 

p
p L

xxEJxEE 01
max  (34) 

Ak predpokladáme, �e merný objemový odpor 
odlu ovaného prachu je vysoký, potom pri prvom 
priblí�ení bude xEJ p

1 . V takom prípade 
vz ah, charakterizujúci maximálnu intenzitu po a 
nadobúda tieto výrazy: 

r

tJxEE
0

0
max  (35) 

alebo 

v
xJxEE
r0

0
max  (36) 

Rovnica (35) umo� uje za vy��ieuvedených 
zjednodu�ujúcich podmienok vypo íta  dobu, 
potrebnú na vývoj spätnej koróny: 

J
xEEt rs 0

0  (37) 

Analogicky získame pribli�nú hrúbku ukladanej 
vrstvy, pri ktorej dochádza ku vzniku spätnej 
koróny: 

J
vxEEx rs 0

0  (38) 

Matematicko-fyzikálna analýza umo�ní graficky 
znázorni  závislos  elektrického po a od zvolených 
parametrov vrstvy ukladaného prá�ku na zbernej 
elektróde. Praktický význam tejto analýzy 
upozor uje na hrani né podmienky, ktoré nie je 
prípustné prekro i , aby sa zabránilo vzniku spätnej 
koróny. 
 
2.2.4 Priebeh spätnej koróny 
 

Na obr. 4 je zobrazený priebeh spätnej koróny 
v �iestich etapách. V prvej etape (a) sa prekro í 
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elektrická pevnos  v niektorej nehomogenite 
usadenej  vrstvy prá�ku. Teplo z následného výboja 
spôsobí, �e plyn vo vnútri vrstvy sa za ne rozpína  
a prúdi von cez vrstvu prá�ku usadeného nad 
dutinkou (b). Tento proces je doprevádzaný prúdom, 
ktorý te ie z náboja usadeného na okolitej vrstve 
dovnútra nehomogenity. Formuje sa kráter, ktorý 
nakoniec dosiahne povrch zbernej elektródy. 
Pozitívny korónový výboj prúdi zo dna krátera (c). 
Elektrický vietor z tohto výboja prúdi v plyne 
obsahujúcom prachové astice zo v�etkých strán. 
Prach sa usadzuje na okraji krátera, a postupne ho 
zap a (d). Rozdiel potenciálu na vrstve usadeného 
prachu, ktorý vytvoril elektrické pole, ktoré udr�uje 
kladný korónový výboj, sa postupne zmen�uje, a� sa 
vytvoria okraje krátera. Výboj slabne (e), a� 
nakoniec úplne zhasne a kráter sa kompletne zaplní, 
pri om zostane kop ek. 

 

 
 

Obr. 4  Priebeh spätnej koróny 
Fig. 4  The back corona 

 
 
Spätná koróna zmen�uje ú innos  vysokonapä-

ového odlu ova a dvoma spôsobmi: 
1. kladné ióny sa usadzujú na prachových 

asticiach a menia polaritu ich náboja, 
2. spätná koróna spôsobuje ve mi nerovnomerné 

rozlo�enie korónového prúdu v odlu ova i. 
 
 
2.2.5 Obmedzenie náboja 

Ak astice prachu majú ve ký merný odpor, prúd 
u� nepreteká tak ahko po ich povrchu, tak�e ióny sa 
a�ko pohybujú z miesta povrchu astice, kde sa 

zachytili. Kvôli tomu je maximálna hustota náboja 
men�ia, ako by mohla by  ak by bol prá�ok 
vodivej�í. 
 

3. PRÁ�OK S NÍZKYM MERNÝM 
ODPOROM 

 
3.1  Odtrhávanie prá�ku 
 

Ak merný odpor prá�ku je malý, je aj malá sila, 
ktorá ho dr�í na zbernej elektróde. Nielen sila 
prid �ajúca prá�ok na zbernej elektróde, ale aj sila 
medzi asticami navzájom je malá. Preto je ve ká 
pravdepodobnos , �e prá�ok bude rýchlym prúdením 
vzduchu odtrhávaný zo zbernej elektródy. 

Odtrhávanie prá�ku z elektródy odlu ova a je 
podobné erózii piesku na pú�ti. 
 
3.2  Znovu strhávanie pri oklepávaní 
 

Pri oklepávaní, slabo sa dr�iaci prá�ok má 
tendenciu vytvára  mra no drobných zhlukov 
namiesto toho, aby padal rovno do výsypiek ako 
koherentná vrstva. To spôsobuje, �e mno�stvo 
prachu sa dostáva spä  do prúdiaceho plynu a ak nie 
je znovu zachytený, uniká z odlu ova a von, ím 
zni�uje ú innos  odlu ova a. 
 
4. ZÁVER 

 
Odpor tenkej usadenej vrstvy prachu má zna ný 

vplyv na innos  vysokonapä ových odlu ova ov. 
Ve kos  napätia na odlu ova i je ovplyvnená 
elektrickým odporom vrstvy popol eka na zbernej 
elektróde. 

Prúd koróny z korónujúcich elektród na to, aby 
dosiahol povrch uzemnenej zbernej elektródy, musí 
prejs  cez usadenú vrstvu  prachu. Prietok prúdu cez 
vrstvu prachu vytvorí na nej pod a Ohmovho zákona 
úbytok napätia. Teória a skúsenosti ukazujú, �e ke  
merný odpor prachu prekro í hodnotu m1210 , 
korónový prúd je obmedzovaný elektrickou 
pevnos ou usadenej vrstvy prachu. Toto obmedzuje 
ú inné napájacie napätie a zni�uje ú innos
odlu ova a. 

Spätná koróna po as svojho pôsobenia vyvolá 
nasledovné ú inky: 

� obmedzuje hrúbku usadzovaného prachu na 
povrchu zbernej elektródy, 

� neutralizuje pôvodný náboj astíc prachu 
nábojom opa nej polarity a tým mení 
elektrické pole, 

� zni�uje medzi elektródami hodnotu presko-
kového napätia. 

 
Podrobnej�í rozbor doplníme týmito úvahami: 

Ke �e spätná koróna obmedzuje hrúbku 
nanesenej vrstvy, po dosiahnutí definovanej hrúbky 
vznikajú na protielektróde výboje. Tieto výboje 
nepriaznivo pôsobia na povrch a de�truujú ho po as 
usadzovania sa prachu. Ak je usadený prach 
negatívne nabitý, vo vrstve prachu vznikajú diery, 
v prípade pozitívnych nábojov astíc prachu na 
povrchu, vznikajú krátery. Jednozna ne mô�eme 
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kon�tatova , �e spätná koróna je prí inou 
mikroexplózii na povrchu vrstvy odlú eného prachu, 
narú�ajúcich transport odlu ovaných astíc. Pritom 
zna né mno�stvo nabitých astíc, resp. ich zhlukov 
mô�e vyvola  prieraz.  

V prípade, �e na proti ahlej elektróde vzniká 
spätná koróna, ktorá predstavuje vodivú elektródu 
s malým polomerom zakrivenia, produkuje nosi e 
nábojov o opa nej polarite, ktoré sa dostávajú do 
elektrického po a. Ak je korónujúca elektróda na 
negatívnom potenciáli, vzniklý negatívny 
priestorový náboj v zna nej miere bude zní�ený 
pozitívnym priestorovým nábojom, vyvolaným 
spätnou korónou. V takomto prípade dochádza 
k redukcii odlu ovania prachových astíc, ale vzniká 
ionizované pole, ktoré výrazne zni�uje náboj 
prachových astíc. 

Spätná koróna spôsobuje pokles hodnoty 
preskokového napätia medzi elektródami. V tomto 
prípade ide nielen o zní�enie tzv. geometrickej 
intenzity elektrického po a, ale ve mi vá�ne narú�a 
technologický proces odlu ovania, prípadne mô�e 
vyvola  vznik po�iaru resp. výbuchu. Pri výstavbe 
elektrického prierazu ve mi dôle�itú úlohu hrá 
polarita elektród. Ak je korónujúca elektróda na 
pozitívnom potenciáli strímerový a neskôr lídrový 
výboj sa vyvíja  smerom od korónujúcej elektródy. 
Naproti tomu, v prípade zápornej korónujúcej 
elektródy je astý ten prípad, resp. taký jav, kedy sa 
vyvinie výboj aj do pozitívnej elektródy. 
K elektrickému prierazu v tejto situácii dochádza pri 
stretnutí týchto dvoch protichodných kanálov. Tento 
fenomén vysvet ujeme tým, �e pre vznik 
strímrového výboja pri kladnej elektróde je nutné 
elektrické pole o intenzite kV/cm 7 a� 5  kde�to 
v okolí negatívnej elektródy je nutné pole o hodnote 

kV/cm 12 a� 10 . 
Kon�tatujeme, �e spätná koróna je sprevádzaná 

týmito prejavmi: 
vznik iskrenia v elektrickom poli 
zvý�enie prúdu, te úceho odlu ova om 
Medzi elektródami vzniká lokálne, prípadne 

rozvinuté iskrenie. Tento jav je pozorovate ný aj 
po as prevádzky, predov�etkým na povrchu zbernej 
elektródy. Pri pomerne nízkom napätí najprv nastúpi 
po iato né kritické napätie. Potom vzniká mo�nos  
nasadenia strímerových výbojov, ktoré sa vyvíjajú 
bu  z povrchu odlú eného prachu, alebo 
v medzielektródovom priestore. Ak je merný odpor 
prachu príli� ve ký m 1013 , potom sa mô�e 
sta , �e pri postupnom zvy�ovaní napätia vznikajú 
najprv  náhodné, neskôr opakované preskoky medzi 
elektródami a a� potom sú pozorované výboje od 
spätnej koróny. 

Sledujeme teda vplyv merného odporu 
prachových astíc. na vývoj jednotlivých foriem 
výbojov. Ak je merný odpor prá�ku vrstvy nízky, 
spätná koróna nevzniká. Ak zvy�ujeme napätie, 
zvy�uje sa hustota prúdu, ktorého hodnota je ur ená 

vlastnos ou plynu v danom prostredí. Dominujúci 
podiel napätia pripadá na plynom vyplnený priestor. 
Pri al�om zvy�ovaní napätia, najprv dochádza 
k prierazu v plynnom prostredí, potom vo vrstve. Ak 
merný odpor dosiahne kritickú hodnotu 

m 10105 98 , potom pri ur itej hodnote 
prúdovej hustoty sa vyvinie spätná koróna najprv vo 
forme nasadenia po iato nej koróny, potom vo 
forme strímra. Aj v tomto prípade k najvä �iemu 
úbytku napätia dochádza v medzielektródovom 
priestore. Ak by ale merný odpor prachu bol e�te 
vy��í, potom dôjde k nasadeniu výbojovej innosti 
vo vrstve prachu na viacerých miestach. V dôsledku 
toho zaniká samostatné iskrenie. V tomto prípade sa 
zvy�uje úbytok napätia na vrstve. 
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