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Anotace 

Němček, O.: Distribuce arsenu a rtuti a jejich sorpce při laboratorním spalování ve fluidní 

vrstvě.  

Ostrava, katedra energetiky, Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 

2013,  

96 stran, dizertační práce, školitel: doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. 

Práce se zabývá problematikou účinnosti vybraných sorbentů (aktivního uhlí a pyrolýzního 

polokoksu) při sorpci těžkých kovů, obsažených ve spalinách hnědého uhlí. Sorpce byla 

zkoumána ve vertikálním laboratorním zařízení, skládajícím se ze dvou sériově řazených 

fluidních vrstev. S ohledem na aktuální problematiku emisních limitů je výzkum zaměřen 

na sorpci arsenu a rtuti. Cílem práce je nalézt vhodné metodiky a případně též alternativní 

materiály pro použití v průmyslové výrobě. 
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The publication is engaged in the issue of individual sorbents efficiency during the 
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Seznam použitého značení 

 

A  Popelovina       [%] 

AFBC  Atmosférické spalování ve fluidní vrstvě   [m] 

Ar  Archimedovo číslo      [-] 

As  Arsen        [-] 

AsS  Realgar       [-] 

As2S  Auripigment       [-] 

As2S5  Sulfid arseničný      [-] 
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C1  Konstanta       [-] 

C2  Konstanta       [-] 

Cl  Chlor        [-] 

CO  Oxid uhelnatý       [-] 

CO2  Oxid uhličitý       [-] 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav    [-] 

ČSÚ  Český statistický úřad      [-] 

D  ekvivalentní průměr spalovací komory   [m] 

D1  Vnitřní průměr izolace     [m] 

D2  Vnější průměr izolace      [m] 

DFV  Dolní fluidní vrstva      [-] 

E(As)  procentuální úbytek emisí arsenu    [%] 
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E(Hg)  procentuální úbytek emisí rtuti    [%] 

Fe  Fedorovo kritérium      [-] 

Fw  Síla působící na částici     [N] 

HFV  Horní fluidní vrstva      [-] 

Hg  Rtuť        [-] 

L  Délka stěny       [m] 

NA  Avogadrova konstanta     [mol
-1

] 

NaCl  Chlorid sodný       [-] 

NOx  Oxidy dusíku       [-] 

OZE  Obnovitelné zdroje energie     [-] 

PCDD  Polychlorované dibenzo-dioxiny    [-] 

PCDF  Polychlorované dibenzo-furany    [-] 

PFBC  Přetlakové spalování ve fluidní vrstvě   [-] 

PID  Proporcionální, integrační a derivační regulátor  [-] 

PVC  Polychlorované dibenzo-dioxiny    [-] 

Q
daf

  Prchavá hořlavina      [%] 

Re  Reynoldsovo číslo      [-] 

RFA  Roentgen fluorescenční analýza    [-] 

S  Síra        [-] 

SOx  Siřičitany       [-] 

Sp  Specifický povrch      [m
2
.g

-1
] 

Sf  Kruhový průřez      [m
2
] 
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TK  Těžké kovy       [-] 

TUV  Teplá užitková voda      [-] 

Umb  Minimální rychlost bublinkující vrstvy   [m.s
-1

] 

Umf  Minimální rychlost fluidace     [m.s
-1

] 

Ut  Mezní rychlost bublinkující vrstvy    [m.s
-1

] 

Vv  Vstupní vzorek      [g] 

W  Vlhkost       [%] 

 

sc   Střední měrná tepelná kapacita materiálu v topeništi [J.kg
-1

.K
-1

] 

cp  Měrná tepelná kapacita Sibralu    [J.kg
-1

.K
-1

] 

d  Průměr částice      [m] 

d1  Vnitřní průměr izolace     [m] 

d2  Vnější průměr izolace      [m] 

g  Gravitační konstanta      [m.s
-2

] 

g


  Síla působící na částice ve vrstvě    [N] 

hf  Výška fluidní vrstvy      [m] 

kl  Prostup tepla stěnou      [W.m
-2

.K
-1

] 

mDFV  Hmotnost vzorku uhlí s pískem z dolní vrstvy  [g] 

mf  Hmotnost materiálu ve fluidní vrstvě   [kg] 

mg  Množství plynu      [mol.g
-1

] 

mHFV  Hmotnost vzorku uhlí s pískem z horní vrstvy  [g] 

nm   Hmotnostní průtok nosného média    [m
3
.s

-1
] 
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mV  Hmotnost sklopísku a uhlí série I a II   [g] 

zm   Hmotnostní průtok paliva     [m
3
.s

-1
] 

mz  Hmotnostní částice      [g] 

mDFV  Hmotnost vzorku uhlí s pískem    [g] 

mDFV  Hmotnost vzorku uhlí s pískem    [g] 

p   Tlaková ztráta       [Pa] 

fp   Tlaková ztráta dle Fedorova     [Pa] 

ql  Tepelný tok na jednotku délky    [W.m
-2

] 

t1  Teplota na vnitřní straně izolace    [
o
C] 

t2  Teplota na vnější straně izolace    [
o
C] 

ts1  Teplota povrchu vnitřní strany izolace   [
o
C] 

ts2  Teplota povrchu vnější strany izolace   [
o
C] 

tstř  Teplota střední      [
o
C] 

tstř,p  Teplota střední pro přepočet     [
o
C] 

tměknutí, min Teplota měknutí      [
o
C] 

uc  Přechodová rychlost fluidní vrstvy    [m.s
-1

] 

v


  Síla působící na částice ve vrstvě    [N] 

wDFV  Hmotnostní zlomek z dolní vrstvy    [-] 

wn  Rychlost nosného média     [m.s-
1
] 

wopt  Optimální rychlost vznosu částic    [m.s-
1
] 

wp  Rychlost prahu fluidace     [m.s-
1
] 

wrel  Relativní rychlost částice     [m.s-
1
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wV  Hmotnostní zlomek daného prvku    [-] 

wVz  Rychlost vznosu      [m.s
-1

] 

zw   Rychlost částice derivovaná dle času    [m.s-
1
] 

 

Φ  Průměr póru       [μm] 

Ψ  Konstanta zohledňující Reynoldsovo kritérium  [W.m
-2

.K
-1

] 

 

   Součinitel přestupu tepla     [W.m
-2

.K
-1

] 

 1  Součinitel přestupu tepla vzduchu    [W.m
-2

.K
-1

] 

 2  Součinitel přestupu tepla spalin    [W.m
-2

.K
-1

] 

 sf  Součinitel přestupu tepla do stěny kotle   [W.m
-2

.K
-1

] 

ε  Mezerovitost       [mm] 

η  Dynamická viskozita      [Pa.s] 

ηn  Dynamická viskozita nosného média   [Pa.s] 

λ  Součinitel tepelné vodivosti     [W.m
-1

.K
-1

] 

λn  Součinitel tepelné vodivosti nosného médi   [W.m
-1

.K
-1

] 

υ  Kinematická viskozita     [m
2
.s

-1
] 

π  Ludolfovo číslo      [-] 

ρ  Hustota       [kg.m
-3

] 

ρn  Hustota vzduchu      [kg.m
-3

] 

ρz  Hustota zrna       [kg.m
-3

] 

σ  Plocha molekuly plynu na povrchu látky   [m
2
] 
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1 Úvod do problematiky 

 Využívání energetických zdrojů v jejich neobnovitelné formě je dnes celosvětově 

rozšířeným zdrojem energie. Ani nástup obnovitelných zdrojů energií v poslední době 

nezmění dominantní postavení fosilních paliv – především pak uhlí. V současné době se 

zásoby těžitelného uhlí odhadují na 200 – 250 let, ropy a zemního plynu na dalších 50 let i 

při započítání rostoucí spotřeby [1]. V současném vývoji tzv. „energetického mixu“ se 

podílí uhlí na výrobě elektrické energie v České republice, s mírně klesajícím trendem ve 

prospěch OZE a ostatních zdrojů zhruba z 54 % [2]. Viz graf č.1.: 

 

Graf č. 1. Podíly na výrobě elektrické energie dle jednotlivých zdrojů, zdroj ČSÚ. 

 Je tedy více než žádoucí zabývat se problematikou vznikajících emisí z těchto 

neobnovitelných zdrojů energie, neboť bude doslova nutné s nimi počítat i v budoucnu. A 

právě emise ze spalování uhlí jsou nedílnou součástí celosvětového znečištění [3]. Součástí 

tohoto celku, který nazýváme energetikou, je i oblast spalování ve fluidních kotlích. Tato 

moderní metoda využívání neobnovitelných i obnovitelných zdrojů energie za účelem 

získání elektřiny a tepla zažívá neustálý vývoj. V celosvětovém měřítku se na tento typ 

spalování hojně přechází a objevují se pro tuto technologii i nové zdroje energie, byť i 

celkem netradiční (kokosové skořápky, zbytky datlovníku či bavlníkových stvolů apod.). I 

přes celkem příznivé hodnoty vypouštěných emisí škodlivin z těchto fluidních kotlů je 

Podíl jednotlivých paliv na výrobě elektrické energie 
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zapotřebí, ať už z legislativního, nebo enviromentálního hlediska brát zřetel na jednotlivé 

produkované škodliviny.  

 

Obr. č. 1. Vývoj těžby a produkce elektrické energie v ČR bez prolomení limitů na těžbu. 

 Samostatnou kapitolou je potom problematika emise těžkých kovů (TK), kdy 

snahou této práce je nalézt další účinnou variantu na jejich odstranění už v samotném 

průběhu spalovacího cyklu, nebo ihned na jeho konci. Je totiž rozhodně lepší problémům 

předcházet, než poté složitě a často i velmi nákladně řešit jejich dlouhodobé a vážné 

dopady na naše okolí. 

Samotná měření, používání alternativních paliv a úprav fluidních kotlů se již 

v praxi uplatňuje. Avšak značnou nevýhodou jsou velké finanční náklady na tyto 

experimenty, často pak nemožnost jejich provedení z důvodu nutnosti odstávky celé 

technologie (považme, jedná se například o velké uhelné bloky elektráren, kdy tyto 

zásobují danou lokalitu energiemi). Z tohoto důvodu valná část experimentů probíhá 

v laboratorních zařízeních nebo ve výzkumných ústavech. Za relativně příznivých 

podmínek a mnohonásobně méně nákladných modelech je možné simulovat a studovat 

nejrůznější děje fluidního spalování. Na těchto modelech můžeme sledovat vliv 
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nejrůznějších parametrů na samotný proces, nebo aplikovat nejrůznější technologie, třeba 

právě za účelem čištění škodlivin ze spalin. Využitím těchto modelů lze získat výsledky, 

které jsou pak aplikovatelné na klasické technologie v komerčních provozech a jsou velmi 

žádané. 

 Pro přehled jsou zde uvedena schémata některých zařízení, které slouží ke studiu 

fluidního spalování a přidružených technologií používaných ve světě. Po většinou se 

výzkum zabývá klasickými palivy, studiem proudění a chování částic ve vrstvě samotné. 

Velké množství těchto výzkumných úloh pracuje za normálních okolních teplot a nepočítá 

se spalováním samotným, případně jsou spaliny nahrazeny směsí technických plynů. 

Spalovací proces je simulován v uzavřených armaturách, které jsou napojeny na snímače 

tlaku, teploty apod. Jako sorbentů je používáno konvenčních materiálů. Přímo se tedy 

nabízí množství dalších alternativ a výzkumných projektů v této oblasti. Následující 

obrázky znázorňují některá modelová zařízení, která byla použita ve světě.  

 

Obr. č. 2. Model fluidní vrstvy pro výzkum rychlostí. David Roberto Escudero. Iowa State 

University, 2010. 
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Obr. č. 3. Model fluidního reaktoru autorů  Karmakar, M.,  Haldar, S. a  Chatterjee, P.  

CSIR-Central Mechanical Engineering Research Institute Durgapur, 2012. 

 

Obr. č. 4. Model fluidního zařízení fluidní vrstvy autorů Ghaly, A., E., MacDonald, K., N. 

Dalhousie University, Canada, 2012. 
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2. CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

 

2.1 Chování těžkých kovů při spalovacím procesu a jejich sorpce v laboratorním 

fluidním zařízení 

 V rámci pochopení principů a prohloubení znalostí chování těžkých kovů, 

především pak rtuti (Hg) a arsenu (As), při spalovacím procesu ve fluidní vrstvě a 

možnosti jejich odstranění ze spalin, jsou cíle této práce a výzkumu následující: 

 Sestrojit funkční laboratorní zařízení pro testování potřebných úloh a využití tohoto 

zařízení k prohloubení poznatků z oblasti alternativních sorbentů. 

 Najít využití pro pyrolýzní polokoks, jakožto ekonomicky výhodnější materiál, kdy 

toto řešení může být aplikovatelné i v průmyslových oblastech a petrochemii. 

 Ověřit, zda zkoumaný alternativní sorbent může nahradit současně používané 

konvenční sorbenty. 

 Zjistit vliv určitých látek na průběh spalování a tedy tvorbu škodlivých emisí 

těžkých kovů, především pak arsenu a rtuti. 

Mezi další doprovodné otázky výzkumu v této oblasti patří ovlivnění tvorby emisí TK, 

možnosti jejich záchytu na pevných sorbentech klasického typu i sorbentech 

nekonvenčních a porovnání jejich účinnosti. Tato metodika výzkumu v dané oblasti by 

mohla být přínosem, protože se jedná o velice aktuální a potřebné téma. V rámci tohoto 

výzkumu je také nutné vhodně navrhnout laboratorní zařízení. Mělo by se skládat ze dvou 

sériově nad sebou řazených fluidních vrstev. Účelem tohoto zařízení je právě sledování 

procesů hoření ve fluidní vrstvě. Další pokusné experimenty by tedy bylo možné provádět 

se spalováním vzorků obohacených o arsen a rtuť s využitím hnědého uhlí (to vše v dolní 

fluidní vrstvě). Při jednom pokusu by pak bylo možné použít sorbentů na bázi aktivního 

uhlí a alternativních sorbentů za účelem záchytu těchto těžkých kovů (v horní fluidní 

vrstvě) a provést vyhodnocení experimentů. Zařízení by bylo vhodné sestavit tak, aby bylo 

možné regulovat vstupní parametry procesu, průběh procesu a kontrolovat požadované 

hodnoty. Následně po jednotlivých pokusech bude zapotřebí provést bilanční výpočet 

těkavosti As a Hg a jejich záchyt na sorbentech. Výzkum by se také měl zaměřit na 
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ovlivnění těkavosti prvků po přídavku anorganické a organické formy PVC a chloridu 

sodného do spalovacího procesu. 

 

2.2 Pohled legislativy na emisní limity a současný stav 

 Fosilní paliva při svém spalování produkují množství škodlivých emisí. Součástí 

těchto emisí jsou i sloučeniny a páry těžkých kovů. Z legislativního pohledu by se zákony 

České Republiky měly odrážet v nařízení Evropské Unie [4]. Tyto nařízení do budoucna 

počítají se snižováním tuhých a plynných emisí ze zdrojů spalující fosilní paliva a jsou 

nastaveny například mnohem přísněji, než v sousedním Polsku. V důsledku těchto 

legislativních omezení došlo ke zkvalitnění samotných technologií spalování (např. 

zavádění fluidních ohnišť) a vývin nových technologií pro odstraňování škodlivin ze spalin 

(zdokonalování filtrace, odsiřování, de-NOxu apod.). Se zpřísňujícími se pravidly pak bude 

muset i vývoj nových technologií a postupů pokračovat kupředu. Problematika dodržování 

emisních limitů, tak jak je nastavena jejich současná limitní hodnota, je až na výjimečné 

případy dodržována. Vzhledem k trendům snižování těchto limitních stropů do budoucna 

se již všichni hlavní provozovatelé více či méně připravují na nové přísnější podmínky. 

Počítá se s moderními technologiemi, které však sebou nesou i nevyhnutelné náklady 

navíc. 

 

2.3 Emise těžkých kovů a jejich vliv na životní prostředí 

 Při samotném spalování uhlí, odpadů, biomasy, či dalších materiálů vzniká značné 

množství plynných škodlivin. Při energetickém spalování pak vzhledem k množství paliva 

na vstupu jsou to především sloučeniny NOx, CO a CO2, SOx, PCB, PCDD, PCDF, TZL, 

sloučeniny chloru, fluoru, další aromatické uhlovodíky a mnoho dalších nežádoucích látek.  
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Emise škodlivin v ČR
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Graf č. 2 Emise škodlivin na území ČR, dle hodnot ČHMÚ. 

 

Graf č. 3 Emise cyklických uhlovodíků na území ČR, dle hodnot ČHMÚ. 
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Emise těžkých kovů v ČR
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Graf č. 4 Emise vybraných těžkých kovů v ČR, dle hodnot ČHMÚ. 

Pokud bychom se zaměřili především na uhlí, jako hojně využívaný zdroj energie, 

můžeme konstatovat, že obsahuje celou škálu těžkých kovů (arsen, kadmium, rtuť, olovo, 

zinek, nikl, chrom …) v rozličných chemických vazbách, případně zeminy na uhlí vázané, 

které se dostanou spolu s palivem do spalovacího procesu. Při spalování uhlí se tyto látky 

uvolňují společně s ostatními škodlivinami. Pokud nejsou nijak odstraněny, dostávají se do 

ovzduší v plynné formě, formě aerosolu, vázány na tuhé částice prachu, nebo končí 

v popelu, případně odpadních vodách, kde se mohou tvořit další ještě toxičtější sloučeniny. 

Tyto látky jsou mnohdy už při malých koncentracích velmi nebezpečné a to jak pro lidský 

organismus, tak pro samotné životní prostředí. Je tedy potřeba nějakým způsobem se všemi 
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plynnými a pevnými produkty spalovacího procesu náležitě nakládat a to nejen z pohledu 

platné legislativy.  

Těžké kovy mají tendenci se v lidském organismu ukládat a hromadit, stejně jako 

se hromadí v dalších živých organismech a můžou tak mít nepřímý vliv na organismus 

člověka – prostřednictvím potravního řetězce. Pokud se v našem případě zaměříme 

například na rtuť, pak třeba otrava z dimethylrtuti obsažené v rybách v Japonsku v letech 

1953 – 1968, v letech 1971, nebo jedna z největších katastrof v Íránu kdy bylo postiženo 

přes 10 000 lidí z kontaminovaného obilí, načež neoficiálně cca 3 000 zemřelo [5]. 

Zásadním problémem je fakt, že toxicita těchto kovů spočívá především v dlouhodobé 

expozici organismu malým dávkám. Je prokázán výrazně škodlivější účinek, než například 

při expozici koncentrované škodliviny za kratší časovou periodu. Při určitých 

koncentracích pak byla prokázána toxicita pro organismus, ovlivnění centrální nervové 

soustavy, změna genetického kódu, vliv na plodnost, vliv na vznik karcinomů apod. [6]. 

Rtuť se velmi lehce po kontaminaci či pozření váže na methalloprotein podobně jako třeba 

kadmium a ukládá se v lidském těle. Nepomůže ani fakt, že velmi lehce oxidují, nebo se 

slučují s jinými méně nebezpečnými látkami v emisích či se vážou na tuhé částice, 

podstata toxicity zůstává stejná [7]. V tomto ohledu je pak legislativa opětně velmi přísná. 

Pokud se zaměříme na arsen a rtuť, pak v části D, přílohy č.12, strany 1., vyhlášky č. 

205/2009 Sb. máme stanoveny obecné emisní limity pro vybrané znečišťující látky a jejich 

stanovené skupiny platné v této příloze do 31. prosince 2014 při normálních stavových 

podmínkách 101325 (Pa) a 0 (
o
C). Pro rtuť je maximum 0,2 (mg/m

3
) a pro arsen pak 2 

(mg/m
3
). Pokud se však podíváme do části II., zjistíme navýšení omezení s platností od 1. 

1. 2015. A to pro rtuť do maximálního limitu 0,2 (mg/m
3
) – nemění se, pro arsen pak 

sníženo na 1 (mg/m
3
) [8]. Pokud bychom prostudovali celou tuto zákonnou normu, 

narazíme i na podobné legislativní zpřísnění podmínek u dalších škodlivin. Nikdy dříve 

však nebyly tak rapidně u rtuti a arsenu sledovány a zpřísňovány jejich emisní limity.  

Z tohoto titulu je výzkum jejich záchytu od samotného počátku těžby a přípravy, až 

po konečné spálení a produkty spalování zcela na místě. Pokud bychom se podívali i mimo 

náš kontinent, tak podobná stanoviska ve stanovování limitů, zaměření se na dané skupiny 

těžkých kovů jako produktů spalovacího procesu je trendem posledních let i v Americe, 

Asii a dalších zemích.  
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Účinky těžkých kovů na lidský organismus ze značně liší. Především je nutno brát 

ohled na dobu expozice a míru koncentrace dané látky, které je člověk vystaven. Pokud 

bychom brali v potaz vliv spalovacího procesu z hlediska chemie, pak záleží především na 

typu topeniště, vedení samotného spalovacího procesu z hlediska teploty, přebytku 

vzduchu v prostoru spalování, koncentraci kyslíku jako okysličovadla za zónou plamene a 

ve spalinách, spolu spalování uhlí + alternativní palivo, nebo jen čisté biomasy (obsah 

chloru a síry). Ve značné míře se totiž tyto faktory podílejí na oxidaci a redukci 

jednotlivých sloučenin těžkých kovů, jejich struktuře, těkavosti a tedy celkovému podílu a 

zastoupení jejich výsledných produktů na výstupu ze spalovacího procesu (podobně 

můžeme uvažovat také u aglomerace rud, petrochemického průmyslu apod.). Ve výsledku 

tady máme určité zastoupení všech těžkých kovů v určité chemické vazbě o daném 

oxidačním čísle, kdy jejich další působení na organismus je různorodé – je rozdílná míra 

toxicity. Například pro sloučeniny arsenu platí, že při reakci se sírou vzniká celá skupina 

sirníků, AsS (realgar), As2S3 (auripigment), As2S5 a další. Jako sloučenina chloru a arsenu 

AsCl3 vzniká sloučenina s nízkou teplotou vypařování. Arsen obsažený v palivu ve své 

kovové formě či vazbě sublimuje již při 600 
o
C. Je zde celá škála dalších kombinací od 

kyselin přes hydroxidy. Zde pak může nastat situace, kdy takto uniklý arsen do ovzduší po 

svém rozptýlení v určité podobě dokáže sublimovat za velmi nízkých takřka pokojových 

teplot a mít tedy přímý vliv na kumulaci v organismech. Některé sloučeniny se začnou 

uvolňovat pouhým působením větší vzdušné vlhkosti, tedy expozičním zdrojem může být 

relativně každý zbytek tepelného, či chemického zpracování uhlí a dalších kumulantů 

[9,10,11]. 

 Současné trendy řešení této problematiky se tedy zaměřují především na sorpci 

arsenu a rtuti, jako jedněch z velmi nebezpečných prvků, pomocí aktivního uhlí 

[12,13,14,15]. V rámci výzkumu dalších těkavých prvků a těžkých kovů není v současné 

době příliš mnoho nových poznatků, což však neznamená, že v této oblasti výzkum 

neprobíhá. Situaci komplikuje fakt, že dostupnost nových látek, respektive nově 

vyrobených je omezená, případně je pro ně vhodnější využití. Navíc nově prováděné 

experimenty čistě s nekonvenčními sorbenty jsou prováděny poměrně zřídka 

[16,17,18,19,20,21]. Je zde tedy relativně velký prostor pro nové metody a výzkum. 
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2.4 Spalování ve fluidní vrstvě, technologie a základní parametry 

 Pokud bychom chtěli obecně popsat fluidní vrstvu, mohli 

bychom ji přirovnat ke kapalině. Zjednodušeně a v ideální podobě 

se jedná o jisté množství částic kulového tvaru, které jsou uzavřeny 

ve vertikální trubici kruhového průřezu v určité vrstvě, kde leží na 

pro ně nepropustném roštu. Zespodu přes rošt je přiváděno plynné 

médium, či vzdušina, která prochází přes danou vrstvu kulových 

částic směrem vzhůru a působí na ně silou v


. Pokud bychom brali, 

opět zcela zjednodušeně, že na částice působí gravitační síla g


 ve 

směru opačném, než na ně působí síla vzdušiny, mohou nastat tři 

stavy.  

Za prvé síla působící vzdušiny je značně menší, než síla tíhová na částice působící. Pak 

bychom nepozorovali žádnou výraznou změnu. Za druhé pokud se obě síly přiblíží 

rovnovážnému stavu (budou přibližně stejně velké, opačného směru), můžeme pozorovat 

změnu chování částic – získají základní vlastnosti kapaliny. Pokud bychom na takto 

probublávanou hladinu položili předmět o větší hustotě, tak by se začal pomalu ponořovat 

do této kapaliny – fluidní vrstvy (tato metoda se dnes využívá k čištění a leštění povrchů 

nejrůznějších součástí).  Rovněž by zde začal platit Archimedův zákon, zákon spojitých 

nádob apod. Za třetí pokud by síla proudu vzdušiny působící na částice byla nadále 

zvětšována nad rovnovážný stav, došlo by ke vznosu těchto částic, teoreticky až k jejich 

úletu v závislosti na síle a délce kanálu, ve kterém se nachází. Pokud bychom do této 

vrstvy vložili různorodé částice s odlišnými velikostmi a hmotností, sledovali bychom 

jejich roztřídění po výšce naší fluidní vrstvy v závislosti na jejich parametrech. Pak 

bychom mohli do této soustavy zahrnout další faktory, působící odstředivé síly, zákony 

akce a reakce mezi jednotlivými částicemi a jejich vzájemnou přitažlivost, magnetickou 

sílu apod. a celý proces by tím byl o něco více ovlivněn a vnesl by další nestabilitu do 

našeho ideálního systému. Poté si představme, že ony částice jsou tvarově a hmotnostně i 

složením různorodé kousky paliva, které začnou hořet, spotřebovávají nosné médium jako 

okysličovadlo, vytváří nové plynné sloučeniny, zmenšují svoji hmotnost a mění svůj 

objem, rostou teplotní a hmotové toky … 
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Samotné spalování ve fluidní vrstvě bylo realizováno, nebo uskutečněno 

v samostatném zařízení - kotli ve dvacátých letech dvacátého století. Od té doby se tato 

metoda velmi dobře uchytila a v současnosti se dosahuje u moderních instalací účinnosti 

zařízení přes 45 %.  

Pro svou kvalitu a široké spektrum využití se dnes podílejí na celosvětovém objemu 

instalovaných spalovacích zařízeních skoro z ½. Principielně by šlo popsat fluidní vrstvu 

jako kapalinu se všemi jejími vlastnostmi a výhodami. Dochází ke kvalitnímu promíšení 

všech částic, intenzivnímu přenosu tepla a hmoty, vyrovnaným chemickým a tepelným 

jevům. Ve svém objemu působí tato „kapalina“ hydrostatickým tlakem na okolní plochy a 

lze využít tohoto chování např. k jejímu přepouštění či recirkulaci. Jistým kritériem je pak 

velikost spalovaných částic. Pokud by byly hodně malé, uletí s proudem spalin a dojde 

k maření energie nedopalem. Pokud by naopak částice byly moc velké, pak by byl problém 

se stabilitou samotné vrstvy a úletem. Ve fluidních kotlích lze spalovat velmi pestrou škálu 

paliv, jen namátkou následující tabulka, která nám nastiňuje, co vše lze ve fluidním kotli 

spalovat [22]. 

Uhlí Uhelné 

zbytky 

Dřevní 

odpad 

Kaly Komunální 

odpad 

Zbytky 

petrochemie 

Zemědělský 

odpad 

Antracit 

Černé 

uhlí 

Hnědé 

uhlí 

lignit 

Asfalt 

Šlam 

Uhelné 

kaly 

Zbytky  

mlýnic 

Zbytky 

z úpravy 

uhlí 

Kůra 

Štěpka 

Piliny 

Lesní odpad 

Zahradnický 

dřevní 

odpad 

Papírenské 

Čistírenské 

Kaly ze 

zplaňování 

Tiskařské 

 

Prakticky 

veškerý 

komunální 

odpad, který 

lze spalovat, 

splňující 

minimální 

výhřevnost 

a kvalitu 

Oleje 

Zbytky 

z koksárenství 

Ropné písky a 

břidlice po 

rafinaci 

Spalitelné 

petrochemické 

zbytky 

Sláma 

Plevy 

Řepné řízky 

z cukrovarnické 

kampaně 

Další zbytky 

zemědělské 

produkce 

Tab. č. 1. Různorodost paliva pro fluidní kotle. 

Typově můžeme rozdělit fluidní kotle dle použité technologie spalování a druhu fluidní 

vrstvy, dále pak, zdali se jedná o kotle s cirkulací vrstvou či nikoliv. I přes některé 

konstrukční odchylky můžeme hovořit o určitých typech spalovacích zařízení.  
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Záleží na použité technologii, výrobci apod. Teoreticky by mohly nastat dle 

aerodynamického rozdělení následující případy: 

 Ideální rovnoměrně rozložená fluidní vrstva, ve které jsou jednotlivé částice 

rozloženy rovnoměrně v celém jejím objemu a koncentrace jednotlivých složek je 

v daném místě a čase nezávislá. Bohužel zde se jedná o stav ideální, jehož nelze 

dosáhnout. 

 Klasická fluidní vrstva, kdy i když např. nedochází k hoření, dochází k ustálení 

poměru a rozložení jednotlivých částic dle jejich velikosti. V praxi by to 

znamenalo, že velké částice se shromažďují dole u roštu, střední jsou nad nimi a na 

jejich přechodu a nejlehčí a nejmenší částice jsou odstraňovány v podobě úletu. Lze 

tedy považovat tuto fluidní vrstvu za tzv. třídící, kdy by například bylo možno při 

využití vlastností tekutiny a teorie spojitých nádob oddělit trubicí či svodem 

jednotlivé frakce dle jejich zrnitosti z dané oblasti výskytu po výšce vrstvy. 

 Stabilní, fluidní vrstva, která je probublávána menšími průtoky vzduchu a vře, je 

jedním z nejčastějších užitých typů na provozech. Tato by se dala přirovnat za 

kapalinu na bodu varu. 

 Bublinková fluidní vrstva je vlastně fází vrstvy předchozí, kdy zvýšíme průtok 

vzduchu. V této vrstvě dochází k tvorbě bublin, které mění místně koncentraci 

jednotlivých zrn, vytváří vnitřní a hladinové rázy, které zvětšují celkový úlet. Navíc 

v rámci takové bubliny je někdy koncentrace částic účastnících se spalování nulová 

a dojde také k nevyužití uvnitř obsaženého spalovacího vzduchu. Tento stav je tedy 

nežádoucí. 

 Fluidní vrstva pístující je neduhem především topenišť o malém příčném průřezu. 

V principu je způsobena nekvalitním palivem (přílišná vlhkost), překročením 

teploty měknutí popeloviny (dochází k místnímu spékání částeček) a tedy 

vytvořením jakéhosi koláče – pístu v celém průměru spalovací komory. Tento jev 

se může tvořit od samotného dna roštu, kdy píst je zvedán vzduchovou kapsou 

směrem vzhůru a pod ním se tvoří píst další. Dochází zde jenom k lokálnímu 

spalování, nedokonalému promísení. Teplotní pole je nerovnoměrné a celkově je 

tento stav nežádoucí. 
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 Fluidní vrstva kanálkující, u které dojde opětně k slepování zrn, např. z důvodu 

spékání či vlhkosti spalovaného materiálu může vytvořit jeden, čí více podélných 

kanálků proudícího spalovacího vzduchu. Tato fluidní vrstva je nejméně účinná a 

nestabilní.  

 Fontánní, neboli tryskající vrstva je speciálním druhem vrstvy bez roštu, kdy palivo 

je rozstřikováno tryskou ze spodní části fluidní vrstvy směrem vzhůru. Částice pak 

gravitačně padají dolů po vzoru vody z kašny – fontány. Dochází zde k velmi 

kvalitnímu promísení částic a velmi intenzivnímu spalování. 

V současné době se ve světě uplatňuje několik základních technologií pro spalování 

nejrůznějších druhů paliv ve fluidních kotlích a rozvíjí se technologie moderní. Základní 

technologií je atmosférické spalování ve fluidní vrstvě AFBC (u nás v ČR elektrárna 

Poříčí, Tisová, Ledvice, Hodonín …). Tato technologie je v celém světě již na velmi dobré 

úrovni a jsou zvládnuty základní operační postupy pro její provoz za stabilních podmínek. 

Velké množství starších a méně účinných typů spalovacích kotlů (práškové, roštové) se 

přestavují na kotle fluidní atmosférické. Důvody jsou nasnadě, lepší účinnost, možnost 

spalování větší škály paliv a také možnost snížení hodnot vypouštěných škodlivin do 

ovzduší [23,24]. 

 

Obr. č. 6. Obecné schéma fluidního kotle s využitím cirkulující fluidní vrstvy a přidružené 

technologie. 
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Další, relativně mladou technologií je spalování ve fluidních kotlích při zvýšeném 

tlaku, neboli technologie PFBC (pressurized fluidized bed combustion). Ověřené provozy 

v Japonsku, Švédsku či Spojených Státech Amerických pracují s bublinkující fluidní 

vrstvou při teplotách okolo 850 
o
C a přetlaku cca 1 MPa. V současné době se také zkouší 

ověřovací provozy s využitím tlakové cirkulující fluidní vrstvy. Tyto technologie dovolují 

dosažení vyšších účinností spalovacího zařízení, je zde dosahováno podobných výkonů 

jako u obdobných zařízení atmosférických, avšak při mnohem kompaktnějších rozměrech 

kotle. Samotná koncepce této technologie spočívá ve využití horkých spalin o vysokém 

tlaku nejprve na plynové turbíně, a poté odpadních plynů z plynové turbíny na konvenční 

turbíně pro výrobu páry. Zbytek tepla se požije pro regenerační ohřev a případný ohřev 

rozvodu TUV (teplé užitkové vody) v okolí [25,26]. 

Tato technologie, dle současných poznatků a trendů, se jeví jako nastupující novou 

generací fluidních kotlů. Pokud budou doladěny pracovní postupy, zvládnutý bezpečný a 

bezporuchový provoz těchto technologií, potom dojde opět k posunu o krok vpřed. 

Výhodou je zde možnost relativně málo komplikované přestavby některých starších 

jednotek na tyto jednotky nové. 

Co se týče této technologie v naší krajině, tak fluidní kotle se v ČR začaly uvádět 

do provozu koncem 80. let minulého století. Jedná se tedy na našem území o celkem 

relativně mladá zařízení. Obecně se v poslední době tento typ ohnišť prosazuje jak náhrada 

za staré topeniště, tak při plánované výstavbě topenišť nových.  

Nejnovější instalace se ve velkém měřítku rozšířily především v rámci Asie a to 

především v podobě středních a malých lokálních instalací, využívajících také biomasu a 

zbytky zemědělské výroby, případně ložisek nekvalitního uhlí. Právě mezi výhody 

fluidních topenišť patří malá „vybíravost“ na vstupní spalovanou surovinu, není tedy 

problém při záměnách typů uhlí, spolu spalování biomasy, nebo čisté spalování biomasy 

jako takové. V současné podobě je provozováno množství fluidních kotlů v rámci naší 

republiky. Jejich přehled je uveden v tabulkách níže. Například čistou ve formě odpadní 

dřevní štěpky a výroba energie z biomasy je dotována, jedná se o atraktivní metodu 

spalování. Jmenovitě například teplárna Hodonín spaluje biomasu v podobě štěpky 

v objemu 100 %, jako náhražku za hnědé uhlí. Níže je uveden stručný přehled 

instalovaných fluidních zařízení i s popisem na území ČR. 



 

 

29 

Seznam fluidních kotlů provozovaných na území ČR, jejich základní parametry. Tab. č. 2: 

  Duklafluid 

Český Krumlov 

Duklafluid 

Sokolov 

Ignifluid 

Paskov 

Ignifluid 

Výtopna  

Frýdek-Místek 

Ignifluid 

Tatra Kopřivnice 

Ignifluid 

Teplárna Krnov 

K5 Jmenovitý výkon parní t.h
-1

 25 50 100 275/455/455 115 75 

Jmenovitý výkon tepelný MWt    35/58/58 

K1/K2/K3 

 57,9 

Jmenovitá teplota páry C 220 445 485 170 485 445 

Jmenovitý tlak páry MPa 1,3 3,73 8,6 1,96 6,57 3,73 

Teplota napájecí vody C  105 158 60 105 105 

Palivo  HU HU prach ČU prach ČU ČU ČU 

Výhřevnost MJ.kg
-1

 10,3 7,08  9,84 23,0 23,86/23,86/20,7 19,26  22,4 28,0 

Obsah vody % 35,2 33  39 8  12 6,0/6,0/10,47 6,4  12,0 9,7 

Obsah popela % 23,6 45  55 14  20 23,4/23,4/25,88 22,6  29,8 5,6 

Počet tahů kotle - 2 2 2 2 2 2 

Systém ohřevu vzduchu - trukový  ne ne ne ne 

Teplota v cyklónech C -      

Typ odlučovače - mechanický  EF mech./mech./EF EF mechanický 

Dosažené hodnoty        

   teplota spalin  C   130  170  

   nedopal v popílku %       

   nedopal ve fl. vrstvě %       

   Emise CO mg.m
-3

N  200  74/136/88  122 

   Emise NOx mg.m
-3

N 150  400 306  340/310/468  598 

   Účinnost garantovaná %  82   81  

          zjištěná % 84,5 85 89,45 79,9/79/80,0  83,7 
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Seznam fluidních kotlů provozovaných na území ČR, jejich základní parametry. Tab. č. 3: 

  Energetika Třinec, 

a.s. 

kotel K11  

Energetika Třinec, 

a.s. 

kotel K1 2 

ČEZ, a.s. 

Elektrárna Poříčí 

kotel K7 

ČEZ, a.s. 

Elektrárna Poříčí 

kotel K8 

ČEZ, a.s. 

Elektrárna Tisová 

kotel K1 

ČEZ, a.s. 

Elektrárna Tisová 

kotel K2 

Jmenovitý výkon parní t.h
-1

 160 160 250 250 350 350 

Jmenovitý výkon tepelný MWt 132,2 126,75 178,4 184,5 265 263 

 Jmenovitá teplota páry C 540 535 520 520 505 505 

Jmenovitý tlak páry MPa 9,6 9,3 10 10 9,42 9,42 

Teplota napájecí vody C 150 155 200 180 165 165 

Palivo   ČU propl/energ ČU  ČU HU HU HU 

 Výhřevnost MJ.kg
-1

 20,11 18,67 / 17,18 16,98 17,27 15,28 11,87 

 Obsah vody % 10,34 10,85 / 11,22 12,49 29,79 35,43 36,18 

 Obsah popela % 26,89 28,34 / 32,75 30,29 10,11 12,65 19,78 

Počet tahů kotle - 3 2 3 3 2 2 

Systém ohřevu vzduchu - trub. trub. trub. trub. Ljungström Ljungström 

Teplota v cyklónech C 925,1-928,1  885-911 898-932 862,5 / 868,3 870 850-870 

Typ odlučovače - elektrostat. elektrostat. elektrostat. elektrostat. tkaninové tkaninové 

Dosažené hodnoty        

   teplota spalin  C 133,6 125 / 126,5 132,3 128,5 134,6 119 

   nedopal v popílku % 4,82 2,86 / 4,04 5,4 0,21 0,41 0,07 

   nedopal ve fl. vrstvě % 0,58 3,25 / 0,92 1,62 4,76 0,49 0,76 

   Emise CO mg.m
-3

N 130 92 / 68 110 12 14 12 

   Emise NOx mg.m
-3

N 88 72 / 104 136 265 254 209 

   Účinnost garantovaná % 90,6 90,6 /  91,4 91,7 92,5 91,03 91,67 

          zjištěná % 92,55 92,47 / 92,59 91,905 93,74 92,93 92,14 
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Seznam fluidních kotlů provozovaných na území ČR, jejich základní parametry. Tab. č. 4: 

  ČEZ, a.s. 

Elektrárna Hodonín 

kotel K1 

ČEZ, a.s. 

Elektrárna Hodonín 

kotel K2 

ČEZ, a.s. 

Elektrárna Ledvice 

kotel ve výstavbě 

Teplárna Svit Zlín 

a.s. 

kotel K1 

MST, a.s. 

Teplárna Olomouc 

kotel K5 

Elektrárna Komořany 

Jmenovitý výkon parní t.h
-1

 160 160 250 250 350 350 

Jmenovitý výkon tepelný MWt 132,2 126,75 178,4 184,5 265 263 

Jmenovitá teplota páry C 540 535 520 520 505 505 

Jmenovitý tlak páry MPa 9,6 9,3 10 10 9,42 9,42 

Teplota napájecí vody C 150 155 200 180 165 165 

Palivo  ČU Proplastek ČU ČU HU HU HU 

 Výhřevnost MJ.kg
-1

 20,11 18,67/17,18 16,98 17,27 15,28 11,87 

 Obsah vody % 10,34 10,85/11,22 12,49 29,79 35,43 36,18 

 Obsah popela % 26,89 28,34/32,75 30,29 10,11 12,65 19,78 

Počet tahů kotle - 2 2 3 3 2 2 

Systém ohřevu vzduchu - trubkový trubkový trubkový trubkový ROPP ROPP 

Teplota v cyklónech C 925,1  928,1  885-911/898-932 862,5/868,3 870 850  870 

Typ odlučovače - EF EF EF EF tkaninowy tkaninowy 

Dosažené hodnoty        

   teplota spalin  C 133,6 125/126,5 132,3 128,5 134,6 119 

   nedopal v popílku % 4,82 2,86/4,04 5,4 0,21 0,41 0,07 

   nedopal ve fl. vrstvě % 0,58 3,25/0,92 1,62 4,76 0,49 076 

   Emise CO mg.m
-3

N 130 92/68 110 12 14 12 

   Emise NOx mg.m
-3

N 88 72/104 136 265 254 209 

   Účinnost garantovaná % 90,6 90,6/91,4 91,7 92,5 91,03 91,67 

          zjištěná % 92,55 92,47/92,59 91,905 93,74 92,93 92,14 
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Seznam fluidních kotlů provozovaných na území ČR, jejich základní parametry. Tab. č. 5: 

  Energetické 

centrum Kladno 

K1 

Energetické 

centrum Kladno 

K2 

Plzeňská 

teplárenská a.s. 

K1 

Assi Doman SEPAP 

Štětí 

Teplárna Svit Zlín 

a.s. 

kotel K2 

Mladá Boleslav 

2x Jmenovitý výkon parní t.h
-1

 375 375 180 220 125 140 

Jmenovitý výkon tepelný MWt    176  95,3 

Jmenovitá teplota páry C 541 541 540 535 540 535 

Jmenovitý tlak páry MPa 13,03 13,03 13,63 9,4 9,6 12,5 

Teplota napájecí vody C   210 140 140 230 

Palivo  HU/ČU HU/ČU  HU/dřevo/papírensk

é kaly 

HU/ČU HU/ČU 

 Výhřevnost MJ.kg
-1

   11,0  16,0 11/6,3/3,5 2130/1215/7,5 22,5  32,5 

 Obsah vody %   20,0  40,5 29/50/70 11  8/30 3,6  15 

 Obsah popela %   16,0  40,0 38/1,8/4,0 25  7/25  13 4  20 

Počet tahů kotle - 2 2     

Systém ohřevu vzduchu - trubkový trubkový trubkový ROPP trubkový trubkový 

Teplota v cyklónech C 850 850 850 850 850 850 

Typ odlučovače - EF EF EF EF tkaninový tkaninový 

Dosažené hodnoty        

   teplota spalin  C    150 130 130 

   nedopal v popílku %       

   nedopal ve fl. vrstvě %       

   Emise CO mg.m
-3

N 222 222 <200 200 150  250 150 

   Emise NOx mg.m
-3

N 333 333 <300 350 200  400 200 

   Účinnost garantovaná % 88,02 88,02 92 90,7 92,5 91,0 

          Zjištěná %   93 92  94 
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 Mezi další nesporné výhody patří velký rozsah regulace jmenovitého výkonu 

takovéhoto topeniště. Lze tedy poměrně snadno pomocí akčních členů měnit výkon 

v rozmezí od cca 30 do 100 %. Bohužel tomuto kontruje fakt, že je třeba počítat s většími 

investičními náklady na instalaci celého provozu, větší náklady na provozní média a 

regulační zařízení, větší opotřebení teplosměnných ploch abrazí atd. V rámci omezení 

tvorby a vzniku škodlivin lze přímo do přiváděného paliva přidávat mletý vápenec a tím 

snížit tvorbu plynných emisí oxidů síry o více než 90 %. Samotné spalování probíhá za 

relativně nízkých teplot okolo 800 – 900 
o
C, což opět příznivě ovlivňuje tvorbu termických 

složek NOx. Tato teplota je dána především spalováním méně výhřevných paliv, 

eliminováním, nebo jenom minimálním předehřevem primárního a sekundárního 

spalovacího vzduchu a umístěním teplosměnných ploch v podobě hadů přímo do samotné 

fluidní vrstvy, kde probíhá spalování a jsou zde velké přestupy tepla díky kvalitnímu 

promíchávání vrstvy. V případě cirkulující fluidní vrstvy je nutno ještě počítat s teplem, 

které se vrací do procesu v podobě recirkulovaných nevyhořelých zrn a lze zde například 

využít i dochlazování studenými spalinami – tedy regulovat teplotu ve fluidní vrstvě. 

Samotný přestupu tepla do výparníku vzhledem k tvaru teplosměnných ploch, tvaru 

spalovací komory, použitého spalovacího vzduchu a materiálu umístěného ve vrstvě lze 

popsat například pomocí vztahu: 

54,037,08,0

.
039,0
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  (2.1) 

Kde: 

sf   součinitel přestupu tepla do membránové stěny kotle 

D   ekvivalentní průměr spalovací komory 

L   délka stěny  

n   teplotní vodivost nosného média 

zn mm    průtok nosného média a zrnitého materiálu (palivo + sorbent + 

popel) 
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n   viskozita nosného média 

sc   střední měrná tepelná kapacita materiálu v topeništi 

 

Graf č. 5 Vliv přebytku vzduchu na teplotu v topeništi s ohledem na poměr 

palivo/popel ve fluidní vrstvě. 

Samotné spalování paliva probíhá ve vznosu, kdy je palivo přiváděno do spodní 

části fluidní vrstvy šnekovým podavačem spolu se sorbenty za účelem odsíření (vápenec). 

Palivo je uschováno po namletí na požadovanou velikost v uhelném bunkru a zásoba 

vápence po nadrcení v samostatném zásobníku. Nosným médiem je spalovací vzduch, 

přiváděný zespodu do fluidní vrstvy a při hoření vznikající proud spalin. Optimální 

spalovací poměr paliva a vzduchu u fluidních topenišť se pohybuje okolo hodnoty 

přebytku vzduchu α = 1,2 (viz. graf č. 2). Pokud by však došlo k nestabilnímu hoření 

v samotné fluidní vrstvě, lze využít sekundárního vzduchu. Spalovány jsou částice uhlí 

(možný je přídavek biomasy apod.) o velikosti zrn cca 0,1 – 6 mm. Můžeme tedy fluidní 

topeniště považovat za přechod mezi typem kotlů roštovým a práškovým, kdy však u 

fluidního kotle díky velikým prostupům tepla v rámci vrstvy samotné a do jejích okolních 

stěn, kdy se dosahuje hodnot okolo 300 – 600 (W/m
2
.K), což nám potom dovoluje oproti 

klasickým práškovým ohništím využít kompaktnějších rozměrů spalovací komory. Částice 

v průběhu hoření zmenšují svůj objem a hmotnost a jsou unášeny relativní rychlostí do 

cyklonu.  
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Relativní rychlost únosu částice wrel … (m/s) se stanoví dle následujícího vztahu: 

 m/s   w- w w zn rel   , tedy silou působící na každou částici  

)(33 znnrelnw wwddwF    (2.2) 

Kde: 

 wF  síla působící na částici 

 n  viskozita nosného média 

 d  střední průměr částice 

relw  relativní rychlost částice 

nw  rychlost nosného média 

zw  rychlost částice 

S rostoucí výškou komory fluidního kotle roste také průřez, což má za následek 

snížení rychlosti proudění fluidizačního – nosného média wn a tedy ustálení jakési mezní 

vrstvy vznosu částice, kdy rychlost unášeného wz zrna je rovna nule. Tento rovnovážný 

stav lze měnit rychlostí proudění média, tvarem a průřezem spalovací komory 

v jednotlivých místech. Samotná částice tedy setrvává za určitých podmínek v určité 

hladině vznosu. Toto platí do doby, než začneme uvažovat, že při spalování dochází ke 

zmenšování hmotnosti částice, ke změně jejího tvaru a řekněme střednímu průměru. V 

průběhu vyhoření spalitelných složek se takto odlehčovaná částice dostává do vyšších 

vrstev fluidní vrstvy, až překoná prahovou rychlost úletu a odchází do cyklonu. Zde pak 

může být dle typu kotle odloučena spolu s popílkem, unesena spolu s proudem spalin na 

odlučovače, případně v instalaci s cirkulující vrstvou znovu navrácena přes zásobník 

popela do topeniště k dodatečnému vyhoření nespálených hořlavých složek. Samotný 

zásobník popela obsahuje teplosměnné plochy, které je možno využít k ohřevu chladícího 

média, tedy také k regulaci teploty recirkulovaných částic a spalin a tedy přímo ovlivnit 

teplotu ve spalovací komoře.  
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Další důležitou veličinou pro posouzení stavu a rovnovážnosti fluidní vrstvy je 

stanovení tlakové ztráty. Pro zcela obecný výpočet se použije vzorec bez zahrnutí 

mezerovitosti. Klasicky se pak odvozuje pro danou výšku fluidní vrstvy hf, mezerovitost ε, 

a hustotu nosného média ρn (spalovacího vzduchu) a hustoty zrn, obsažených ve vrstvě 

samotné ρz. 

Následný výpočet tlakové ztráty Δp můžeme naznačit rovnicí: 

Δp = hf∙(ρz - ρn)∙(1 - ε)  (2.3) 

Pro samotný aerodynamický výpočet fluidní vrstvy je však pro zpřesnění výpočtu 

vhodné použít některou z rovnic, která nám zahrne charakteristický pohyb zrna ve fluidní 

vrstvě, vzhledem k jeho hmotnosti mz a středního průměru zrna d a odkud můžeme stanovit 

potřebné veličiny pro další výpočty. Např.: 

 
  gd
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wm nzn
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 3
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624
  (2.4) 

Kde: 

 zm  hmotnost částice 

 zw  rychlost částice derivovaná podle času 

 nw  rychlost nosného média 

 d průměr částice 

 ρz hustota částice 

 ρn hustota nosného média 

 g gravitační konstanta 

ψ konstanta zohledňující Reynoldsovo kritérium, tento součinitel se udává pro 

normální hodnoty Re   1 jako podíl   
24

Re
=  
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Podobné vztahy a rovnice jsou v různých literaturách uvedeny dle odvození 

různých autorů, např. dle Christova, Erguna apod. a liší se dle empirických odvození dle 

daných autorů. Vesměs však popisují shodně daný stav ve vrstvě. 

Z rovnice popsané výše můžeme určit výslednou rychlost vznosu zrn ve vrstvě: 

n
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meznínvz dgww
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   (2.5) 

Rychlost fluidizace pak závisí na Fedorovu kritériu pro známé vlastnosti zrn: 
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  (2.6) 

Kde: 

   kinematická viskozita zrn 

Pomocí tohoto kritéria můžeme stanovit Reynoldsovo kritérium a zpětně pak 

dopočítat námi požadované veličiny: 

Re =  


dwopt 
 =  0,19 Fe

1,56
  (2.7) 

Odtud pak je možno vyjádřit požadovanou optimální rychlost vznosu částic optw  (m/s). 

Pokud bychom se však chtěli zaměřit na již předpokládanou modelovou situaci (v 

našem případě trubkový model kruhového průřezu Sf (m
2
)) a spočítat vstupní parametry 

pro stabilitu fluidní vrstvy a počátek fluidizace, známe – li hmotnost materiálu mf  (kg) ve 

vrstvě a geometrii zrn, použijeme následující zápis pro tlakovou ztrátu dle Fedorova fp : 
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Dále pak bude vypadat i upravené stanovení rovnic pro rychlosti prahu fluidizace a 

rychlosti vznosu zrn ve vrstvě následovně: 

g
d

w
n

z
p













22

1164

1
          (2.9) 

gdg
d

w
n

z

n

z
vz










 2

2

18

1

18

1
 (2.10) 

Co se týče spalování uhlí ve fluidních topeništích z hlediska tvorby znečišťujících 

látek, jedná se o zařízení s menší tvorbou škodlivin, než např. u roštových, nebo 

práškových kotlů. U fluidních kotlů je výhodou přimíchávání sorbentu ve formě vápence 

již do samotné spalovací komory. Vápenec se zde používá za účelem odsíření (u 

cirkulujících fluidních kotlů je to s účinností přes 90 %). Co se týče těžkých kovů a jejich 

vazeb na další účastníky spalovacího procesu, probíhá zde jejich záchyt na filtrech 

látkových i s aktivním uhlím, elektro odlučovačích, nebo v suché, či mokré vypírce 

[27,28].  

Velká část jich odchází rozptýlena a vázána v popelovině. Přesto se limitní 

množství dostávají do ovzduší. Není to způsobeno tím, že by obsah těchto látek byl ve 

vstupním materiálu tak vysoký (u uhlí v řádech desítek ppm), ale díky množství 

spalovaného paliva, kdy už je nutné brát na toto zřetel [29]. V této oblasti je problematika 

odsíření a odstraňování dalších škodlivých emisí celkem dobře popsána. Problémem i u 

těchto typů zařízení je vysoká těkavost některých těžkých kovů – především pak rtuti (Hg). 

Páry těchto kovů, ať už v jejich elementární podobě, nebo formě sloučenin, projdou 

například elektroodlučovači, látkovými filtry a dalšími klasickými procesy. Jen málo 

klasických uhelných elektráren má v technologiích zavedeny kyselé mokré pračky spalin, 

uhlíkové filtry, nebo filtry s obsahem aktivního uhlí na zachycení těžkých kovů. Tyto jsou 

instalovány především na spalovnách odpadů a spalovnách nebezpečných odpadů, kde se 

očekávají zvýšené koncentrace TK, díky spalovanému materiálu.  

Na klasických provozech elektráren pak v poměru na vstupu s porovnáním na výstupu 

z procesu uniká až z 97-98 % plynná složka TK do atmosféry [30]. Což je přinejmenším alarmující. 

Dopady legislativní i zdravotní jsou pak nasnadě, viz. kapitola 1.3 výše.  
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2.5. Adsorpce 

 Pro naši problematiku je podstatná adsorpce plynných látek na látkách pevných. 

Můžeme tedy hovořit o dvoufázovém styku pevná látka – plyn. Dojde-li k přiblížení 

molekul plynu k povrchu pevné látky a následně k jeho zachycení na tomto povrchu, 

hovoříme o adsorpci. Tedy plyn, který je adsorbován nazývejme adsorptiv, pevnou látku, 

na níž se adsorptiv zachytí nazývejme adsorbentem. Zachycený plyn nazývejme 

adsorbátem. Toto rozhraní je znázorněno na obrázku níže.  

 

Obr. č. 7. Adsorpce plynu na pevné látce. 

 Samotné adsorbenty potom můžeme dělit podle druhu vzniku na přírodní a umělé. 

Přírodní jsou na bázi sloučenin křemíku (Zeolity), hliníku, nebo se může například jednat o 

dřevěné uhlí či saze. Uměle vyrobené jsou rezidua chemických, petrochemických či 

koksárenských procesů. Například aktivní uhlí, silikagel apod., kdy tyto látky jsou pro 

potřeby energetiky velice zajímavé. 

 Aktivní uhlí se vyrábí karbonizací organických složek, například dřeva, cukru, nebo 

biomasy. Pro zvýšení jeho kvality je možné zbytkové organické látky ještě odstranit 

pomocí vhodných chemikálií. Sorpční vlastnosti lze také vylepšit dodatečnou aktivací a to 

jak chemickou cestou, tak například při zahřívání v oxidačním prostředí, nebo při 

zvýšeném tlaku vodní párou. Měrný povrch takto zušlechtěného materiálu může dosahovat 

hodnot 800 – 1200 (m
2 

∙ g
-1

). Je to způsobeno právě vyčištěním nežádoucích látek a 

krystalizací uhlíkových struktur a vznikem nových kapilár a dutin.  
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Silikagel pak získáme při vysrážení gelu kyseliny křemičité z koncentrátu 

křemičitanu sodného kyselinou chlorovodíkovou a následným vypíráním destilovanou 

vodou. Poté je nutné tento gel vysušit a aktivovat při teplotách okolo 500 
o
C.  

Velikost vzniklých póru je možno ovlivnit vedením samotného procesu. Specifický povrch 

je okolo 600 (m
2 

∙ g
-1

). 

Porozita látek a stanovení specifického povrchu 

 Každá látka má nějaký specifický povrch, který sestává z různé struktury. Mohou to 

být různé plochy, záhyby, hrany, dutiny atp. Záleží, o jaký materiál se jedná, jakou má 

strukturu, jde-li o krystalickou látku, nebo látku amorfní. Každopádně už zde hovoříme 

například o drsnosti povrchu.  

 Pro nás zajímavá veličina je „specifický povrch“. Jedná se o plochu povrchu dané 

látky ku její hmotnosti → m
2
/g. Rozlišujeme pak vnitřní a vnější plochu povrchu, kdy za 

vnější lze považovat veškeré nerovnosti a rozdíly povrchu a za vnitřní pak póry a dutiny 

zasahující do částice samotné. 

Póry lze dělit dle jejich velikosti: 

- Makropóry  Φ ˃ 10
-7

 m 

- Přechodné póry  10
-7

 m ˃ Φ ˃ 10
-9

 m 

- Mikropóry  Φ ˂ 10
-9

 m 

Velikost plochy povrchu pevných látek lze zjistit například pomocí metody adsorpce 

plynné fáze.  

Sp = NA ∙ mg ∙ σ (2.11) 

Kde:  

  Sp Specifický povrch (m
2 
∙ g

-1
) 

  NA Avogadrova konstanta (mol
-1

) 

  mg množství plynu (mol ∙ g
-1

) 

  σ plocha, kterou zaujímá jedna molekula plynu na povrchu látky (m
2
) 
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 Avogadrova konstanta je známé číslo NA = 6,023 ∙ 10
23

 (mol
-1

). Množství plynu se 

určí z analytických měření. Určíme si nejprve adsorpční izotermu a poté stanovíme 

celkovou plochu σ z hustoty adsorbovaného množství plynu v kapalném stavu, nebo 

pevném stavu.  

Výsledné naměřené hodnoty se pak mohou různit. Důvodem je rozdílná velikost 

pórů a velikost molekul použitého plynu. Je tedy vhodné udělat například několik měření 

s použitím různého adsorpčního plynu. Důvodem je stanovení vhodnosti daného porózního 

materiálu pro námi požadované medium. Logicky, čím menší velikost molekul plynu, tím 

větší nám vyjde specifický povrch a tedy adsorpční vlastnosti zkoumané látky.  

 Další možností stanovení povrchu je pomocí metody sorpce kapalných roztoků. U 

této metody využijeme toho, že vhodná látka na bázi organických barviv, nebo 

radioizotopů je nanesena na povrch zkoumaného materiálu v rovnoměrné, souvislé vrstvě. 

Opětně musíme vědět, jakou plochu molekula barviva zaujímá na povrchu látky, a potom 

můžeme stanovit specifickou plochu povrchu. Tato metoda je poměrně jednoduchá a hojně 

využívaná, jako metoda srovnávací. Jedinou nevýhodou zde může být u materiálů, které 

spadají svou velikostí pórů do kategorie mikropórů, že nedojde k zaplnění všech pórů a to 

právě z důvodu jejich malých rozměrů. Tedy jedná se o metodu vhodnou spíše pro látky 

s většími rozměry pórů. 

 Mezi další metody pak lze zařadit například kalorimetrické měření smáčecích tepel, 

kdy hodnota těchto tepel je pak přímo úměrná velikosti povrchu zkoumané látky. Dále jsou 

potom známé elektrolytické metodiky, použitelné např. pro kovy a stanovení jejich 

povrchů. Nebo lze stanovit velikost povrchu výpočtem z tvaru a rozměrů částic. 

 Důležitou vlastností sorbentů je potom souhrnný objem pórů na jednotku hmotnosti. Jde 

zde o porovnání skutečné a zdánlivé hustoty zkoumaného materiálu. Za zdánlivou hustotu 

lze považovat hmotnost objemu zrn dané látky, za předpokladu vyloučení meziprostoru 

mezi jednotlivými zrny. Zde se využívá pyknometrické metody, kdy za atmosférického 

tlaku vyplníme prostor mezi těmito zrny rtutí. Jediné zkreslení výsledků lze předpokládat, 

pokud by uvnitř zkoušeného materiálu byly větší výdutě či kaverny, které by byly 

propojeny s póry.  
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Následně pak skutečnou hustotu dané látky zjistíme vyloučením objemu všech pórů díky 

využití vhodného plynu – např. helia, které neadsorbuje, ale dobře proniká i do malých 

pórů. 

Pak lze stanovit rozměry a rozložení póru některou z metod: 

- Optickou, kdy na mikroskopickém řezu lze stanovit přesné tvary a 

objemy 

- Rtuťovou porozimetrií, kdy velikost poloměru pórů je určována z tlaku 

potřebného na vyplnění jejich objemu daným množstvím rtuti. 

- Pomocí adsorpčních izoterm 

Pokud tedy provedeme tento rozbor, můžeme uvažovat o vhodnosti využití daného 

adsorbentu pro námi požadované účely. Např. sorpci škodlivin apod.[31,32,33,34] 
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3. NÁVRH A VÝPOČET LABORATORNÍHO ZAŘÍZENÍ 

 

3.1 Stanovení základních parametrů a komponentů zařízení 

Samotná aparatura by měla být navržena s ohledem na běžně dostupné materiály, dostupná 

zařízení a to především s možností co nejjednodušší obsluhy. Také by zde měla být 

možnost jednoduché výměny případných poškozených dílů, nebo úprav zařízení během 

provozu. Výhodou této volby by měla být poměrně malá finanční náročnost, při získání 

kvalitních výstupů z měření. Prakticky jediné součásti, jejichž výrobu je potřeba zadat 

specializované firmě, jsou průhledné díly obou fluidních vrstev s důrazem na vysoké 

pracovní teploty. Volba tedy padla následovně: 

a) Vstupní předehřívací armatura  

- Byla vybrána s ohledem na rozměry přípojky kompresoru a rotametru a také 

s ohledem na pracovní teplotu. Zvolena trubka bezešvá z nerezavějící 

chromniklové oceli, odolné vůči vysokým teplotám 12 x 2 mm, ocel 1.4841 

DIN 17850. 

b) Rotametr 

- Vybrán s ohledem na toky vzdušiny podle vypočítaných hodnot fluidního 

zařízení. 

c) Předehřívací a spalinové armatury 

- Byla vybrána s ohledem na dodávané rozměry skleněných dílů a s ohledem 

na pracovní teplotu. Zvolena trubka bezešvá z nerezavějící chromniklové 

oceli, odolné vůči vysokým teplotám 48,3 x 4 mm, ocel 1.4841 DIN 17850. 

d) Armatura odvodu spalin 

- Stejný materiál a parametry, jako pro spalinovou armaturu, tedy ocel 1.4841 

DIN 17850. 
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e) Zdroj stlačeného vzduchu 

- Stacionární olejový kompresor se vzdušníkem a regulací tlaku, který lze 

pořídit běžně v obchodě s náčiním, např. značky Einhell. Pracovní tlak do 4 

– 8 MPa a s podmínkou vzdušníku, kdy zaručíme konstantní průtok 

vzduchu na námi požadovaných hodnotách. 

f) Zdroj tepla 

- Topný drát a topné tělesa, která jsou řízena přes programovatelné PID 

regulátory s odezvou přes termočlánky, za účelem dosažení požadované 

teploty v jednotlivých sekcích. Termočlánky typ K, topné tělesa o příkonu 

300 a 650 W, ovládané přes skupinu PID Regulátorů značky OMEGA serie 

8000+. 

 

Podle předpokladu měření je nejprve nutné stanovit vzhledem k navrhované 

aparatuře, požadovaným teplotám a nosnému materiálu základní výpočty rychlostí s 

ohledem na chování fluidní vrstvy. Také je potřeba uvážit, že samotné měření bude 

probíhat za teplot podobných spalování v klasickém fluidním kotli. Obecně lze 

předpokládat, že se bude teplota pohybovat v rozmezí 500 – 800 °C. Materiálem fluidní 

vrstvy bude z převážné části sklopísek, budeme tedy vycházet z jeho parametrů a 

vlastností. Nosným médiem bude předehřátý stlačený vzduch, tedy jeho veškeré 

požadované parametry. Tyto parametry byly výchozím bodem pro samotné měření a 

zkoušky. 
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Teplota o
C 500 600 700 800 900 

Vzduch ρg 0,451 0,39 0,35 0,325 0,29 

Viskozita 

dynamická η 0,0000326 0,0000392 0,0000418 0,0000445 0,0000471 

Měr. tep. kap. cp 1092 1115 1136 1154 1170 

 

Tab. č. 6. Vlastnosti nosného média s ohledem na teplotu. 

 Vlastnosti sklářského písku, lokalita Střeleč: 

Typové označení    ST 54 

Velikost středního zrna  0,23 mm 

Vyplavitelné látky   0,3 % 

Ztráta žíháním    0,22 % 

Sypná hmotnost   1,5 kg/l 

Bod tání    1780 
o
C 

Hustota    2650 kg/m3 

Spékavost    1560 
o
C 

Vlhkost v suchém stavu (max.) 0,2 % 

Vlhkost v mokrém stavu (max.) 8,0 % 

pH     8 

V rámci výběru písku bylo nutné zjistit chemické složení. Důvodem bylo pokud 

možno co nejvíce eliminovat případné nežádoucí chemické reakce se vzorky. Chemické 

prvkové složení bylo provedené metodou RFA (Roentgen fluorescenční analýzou). 
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Tab. č. 7. Chemické složení sklářského písku ST 54. 

Procentuální zastoupení jednotlivých zrn o dané velikosti nám zajistí vstupní podmínky 

pro výpočet chování fluidní vrstvy. Sítová analýza: 

 

Tab. č. 8. Sítová analýzy sklářského písku ST 54. 

Z těchto základních parametrů můžeme kategorizovat písek ST 54 dle požadavků 

pro další výpočet pro vlastnosti nosného sklářského písku – Geldartova kategorizace. 

Samotná klasifikace materiálu dle různých autorů je důležitá pro předběžný výpočet 

daného pokusného zařízení.  
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Tato klasifikace nám umožní použít správných rovnic pro stanovení potřebných 

rychlostí nosného média. Doposud světově uznávaný model dělení prášků ve fluidní 

vrstvě, dle daných kriterií je od prof. Dereka Geldarta [35]. Jako takový stanovil základní 

model v rámci své dizertační práce na téma chování prášků ve vzduchem profoukávané 

fluidní vrstvě. Později byl tento model vylepšován a upravován s ohledem na použití 

v reálných fluidních topeništích a průmyslových aplikacích (vliv teploty, tlaku, spékavosti, 

různorodého materiálu apod.), které popisuje např. J.R. Grace [36]. 

 Koeficient kulatosti zrn popisuje odchylky částic od jejich ideálního kulového tvaru 

a nahrazuje je v součtu průměrnou hodnotou jejich tvarových odchylek od ideálního 

kulového tvaru. Průměrné hodnoty některých materiálů byly výpočty a měřením zjištěny a 

lze z nich tedy vyjít.  

Materiál  

Koeficient 

Kulatosti 

   

Písek  0,75 - 0,95 

Vápenec  0,45 

Sádra  0,4 

Uhlí  0,65-0,73 

Oxid hlinitý  0,3 - 0,8 

Sklovina  0,65 

Tab. č. 9. Koeficient kulatosti pro jednotlivé druhy materiálů. 

 Dle následujícího diagramu zařadíme náš materiál do příslušné skupiny (A-B-C-D), 

což bude ovlivňovat následující výpočty. Pro přehled je zde uveden i krátký popis 

jednotlivých skupin v tabulce č. 9. Náš materiál se tedy díky volbě velikosti zrn 230  m  

a hustotě  3/2650 mkgp   ocitá v kategorii B. 
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Skupina C A B D 

Velikost zrn do 20 20-90 90-650 nad 650 

Hustota 0 - 7250 0 - 7250 0 - 7250 0 - 7250 

mísitelnost zrn velmi nízká vysoká střední nízká 

Rozpínavost nízká vysoká střední střední 

Probublávání není mfU
 mfU

 mfU
 

Tvar bublin pouze kanál půlkruh skoro kulaté kulaté 

 

Tab. č. 10. Přehled jednotlivých skupin zrn s vybranými vlastnostmi. 

 

Graf č. 6 Klasifikace prášků dle Geldarta. 
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Obr. č 8. Vliv rychlosti a použitého materiálu na typ fluidní vrstvy. 

Na obrázku č. 8 je přehledněji naznačeno, jak závisí vlastnosti použiého materiálu ve 

fluidní vrstvě na ovlivnění jejího typu v závislosti na rychlosti proudícího média. Pokud 

tedy zvolíme správný materiál a vhodnou rychlost nosného média, můžeme se vyhnou pro 

nás nežádoucím stavům. Pokud však máme již dán specifický materiál, pak lze ovlivnit 

samotný proces a požadovaný typ i stabilitu fluidní vrstvy z pomoci správného výpočtu a 

nastevení rychlostí nosného média. 
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Obr. č. 9. Charakteristika fluidní vrstvy dle rychlosti nosného média. 

Podle dosavadních teorií a provedených měření se nabízí několik základních 

výpočtů pro stanovení parametrů stability fluidní vrstvy malých rozměrů. Následný 

výpočet je aplikovatelný pro naše zařízení vzhledem k použitým parametrům, materiálům a 

rozměrům. Je nutné stanovit několik základních rychlostí proudění nosného média za 

účelem udržení stability a určitého typu fluidní vrstvy při spalování. Důvodem je snaha 

napodobit co nejvěrnější podmínky, které budou totožné jako u konvenčních spalovacích 

jednotek používaných v energetice. 

 

3.2 Výpočet vstupních parametrů rychlostí ve fluidní vrstvě 

Minimální rychlost fluidace vzhledem k vstupním parametrům Umf  

Jedná se o minimální rychlost proudění nosného média – spalovacího vzduchu, kdy 

můžeme prohlásit, že se vrstva svými vlastnostmi začíná podobat kapalině.  
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51 

Kdy Reynoldsovo lze vyjádřit ve tvaru: 

  12

2

1Re CArCC
dU gpmf

mf 






 (3.2) 

Konstanty C1 a C2 jsou hodnoty získané empirickým měřením z experimentů, popsaných 

v literatuře Grace [36]. Nabývají hodnot pro C1 = 27,2 (-) a C2 = 0,0408 (-). Tyto hodnoty 

byly stanoveny empiricky v průběhu času od různých autorů a námi vybrané hodnoty jsou 

jedny z posledních nejpřesnějších pro daný typ malého zařízení [37]. 

Autor C1 C2 

Wen and Yu (1966) 33,7 0,0408 

Richardson (1971) 25,7 0,0365 

Saxena and Vogel (1977) 25,28 0,0571 

Babu et al. (1978) 25,25 0,0651 

Grace (1982) 27,2 0,0408 

Tab. č. 11 Přehled konstant C1 a C2 a jejich zpřesnění, dle jednotlivých autorů. 

 Archimedovo číslo ve vzorci označené Ar se využívá v hydrodynamice pro rozložení 

nehomogenních roztoků, což je i případ naší fluidní vrstvy (popisuje poměr různých hustot 

v různých bodech fluidní vrstvy). Popisuje vztah rozdílné hustoty ve dvou bodech roztoku 

– pro nás představujícího směs vzduchu a písku, která se chová jako kapalina. 

Archimedovo číslo můžeme vyjádřit takto: 

 
2

3
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Stanovení minimální rychlosti bublinkující fluidní vrstvy Umb  

Určujícím parametrem pro následný výpočet probublávání fluidní vrstvy (řekněme 

varu) je kategorizace našeho materiálu – sklopísku ST 54. Nejvhodnější kategorizace je dle 

Geldarta a jeho tabulky materiálů, kde se nachází několik základních skupin a posuzují se 

vlastnosti nosného materiálu dle velikosti částice a jeho hustoty. Pro naše parametry 

odpovídá oblast skupiny „B“. Tato skupina charakterizuje materiály podobné pískům, což 

je náš případ a jedná se o skupinu, která se nejvíce vyskytuje i v samotné praxi.  

 Pro bublinkující fluidní vrstvu je nejprve stanovena podmínka pro následný výpočet 

minimální rychlosti Umb   sm /  a platí, že porovnáním vynásobení hustoty a střední 

velikosti částice je v rozhraní: 

0,05  pp d  0,7  (3.4) 

Pro náš případ platí hodnota: 

6095,000023,02650  pp d  (3.5) 

V našem případě je tedy podmínka splněna a je potřeba provést konkrétní výpočet, pokud 

by podmínka splněna nebyla, platilo by, že: 

Umb  =  Umf    (3.6) 

Stanovení Umb 

 
  93,08,0

52,033,0
2300

gpp

mfgpg

mb
d

U
U








  (3.7) 

Stanovení mezní rychlosti bublinkující fluidní vrstvy Ut 

 Je hraniční rychlostí, kdy lze ještě považovat daný stav za bulbající fluidní vrstvu, 

ale s dalším navyšováním této rychlosti začíná růst i celková výška hladiny fluidního lože a 

přibližujeme se k čistě turbulentní fluidizaci.   
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18

Ar

d
U

gp

t



  (3.8) 

Část vzorce, obsahující Archimédovo číslo, se mění podle vypočteného Re – 

Reynoldsova čísla pro mezní rychlost a v našem případě bylo zvoleno podle výběru 

z literatury dle následujících podmínek: 

Stokesův zákon pro 4,0Re0  …………………..  
18

Ar
 

Přechodový zákon (stav) pro 500Re4,0  ………  

666,0

5,7







 Ar
 

Newtonův zákon pro Re500  ……………………..  

5,0

33,0







 Ar
 

 

Přechod  bublinkující fluidní vrstvy na turbulentní 

 Se stoupající rychlostí proudění nosného – spalovacího vzduchu se blížíme do 

přechodové oblasti, kdy dosáhneme rychlosti počátku turbulentní fluidace uc  sm / . 

Samotná fluidní vrstva se po dosažení této rychlosti ustálí v určité výšce vznosu a při 

tomto stavu je možné ještě navýšit rychlost proudění nosného média, aniž by docházelo ke 

zvyšování výšky hladiny vrstvy samotné. Toto platí do okamžiku, kdy rychlost proudění 

dosáhne určité hodnoty a dochází k plnému přechodu na turbulentní fluidaci, mluvíme tedy 

o rychlosti proudění při čistě turbulentní fluidaci uc  sm / . 

U fluidních spalovacích komor s malými rozměry a průřezem se stanovení těchto rychlostí 

určí empirickými vztahy: 

Pro nízké teploty (např. teplota okolí 20 
o
C): 

77,07  ppc du     (3.9) 

Pro vysoké teploty (podobné teplotám ve spalovací komoře 500 – 900 
o
C): 

17,03  ppc du     (3.10) 
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Samotný výpočet pro naše vstupní podmínky a parametry bude vypadat následovně. 

 

Pro 20 
o
C: 

 

Stanovení Archimedova čísla 

 

 
583,1032

1092,1

00023,081,9204,12650,204,1
25

3








Ar  (3.11) 

Stanovení Reynoldsova čísla 

    7637,02,27583,10320408.02,27Re 2

12

2

1  CArCCmf  (3.12) 

Stanovení minimální rychlosti fluidace 

05295,0
204,100023,0

1092,17637,0 5









mfU        (3.13) 

Stanovení minimální rychlosti počátku probublávání fluidní vrstvy 

   

 
5005,0

204,1265000023,0

05295,0204,126501092,126502300
93,08,0

52,0533,0









mbU        (3.14) 

Stanovení mezní rychlosti bublinkující vrstvy  

8425,1
5,7

583,1032

204,100023,0

1092,1
666,05


















tU  (3.15) 

Stanovení rychlosti, kdy dojde k přechodu z bublinkující na turbulentní fluidní vrstvu 

0107,777,0265000023,07 cu    (3.16) 
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Pro 500 
o
C: 

 

Stanovení Archimedova čísla 

 

 
204,134

1026,3

00023,081,9451,02650451,0
25

3








Ar  (3.17) 

Stanovení Reynoldsova čísla 

    1005,02,27204,1340408.02,27Re 2

12

2

1  CArCCmf  (3.18) 

Stanovení minimální rychlosti fluidace 

0316,0
451,000023,0

1026,31005,0 5









mfU        (3.19) 

Stanovení minimální rychlosti počátku probublávání fluidní vrstvy 

   

 
2842,0

451,0265000023,0

0316,0451,026501026,326502300
93,08,0

52,0533,0









mbU        (3.20) 

Stanovení mezní rychlosti bublinkující vrstvy  

343,2
18

204,134

451,000023,0

1026,3 5


















tU   (3.21) 

Stanovení rychlosti, kdy dojde k přechodu z bublinkující na turbulentní fluidní vrstvu 

172,217,000023,026503 cu   (3.22) 

 

 

 

 



 

 

56 

 

Pro 600 
o
C: 

 

Stanovení Archimedova čísla 

 

 
265,80

1092,3

00023,081,939,0265039,0
25

3








Ar  (3.23) 

Stanovení Reynoldsova čísla 

    0601,02,27265,800408.02,27Re 2

12

2

1  CArCCmf   (3.24) 

Stanovení minimální rychlosti fluidace 

0263,0
39,000023,0

1092,30601,0 5









mfU        (3.25) 

Stanovení minimální rychlosti počátku probublávání fluidní vrstvy 

   

 
2481,0

39,0265000023,0

0263,039,026501092,326502300
93,08,0

52,0533,0









mbU         (3.26) 

Stanovení mezní rychlosti bublinkující vrstvy  

9487,1
18

265,80

39,000023,0

1092,3 5


















tU   (3.27) 

Stanovení rychlosti, kdy dojde k přechodu z bublinkující na turbulentní fluidní vrstvu 

172,217,000023,026503 cu   (3.28) 
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Pro 700 
o
C: 

 

Stanovení Archimedova čísla 

 

 
351,63

1018,4

00023,081,935,0265035,0
25

3








Ar  (3.29) 

Stanovení Reynoldsova čísla 

    04747,02,27351,630408.02,27Re 2

12

2

1  CArCCmf   (3.30) 

Stanovení minimální rychlosti fluidace 

02465,0
35,000023,0

1018,404747,0 5









mfU         (3.31) 

Stanovení minimální rychlosti počátku probublávání fluidní vrstvy 

   

 
2323,0

35,0265000023,0

02465,035,026501018,426502300
93,08,0

52,0533,0









mbU        (3.32) 

Stanovení mezní rychlosti bublinkující vrstvy  

8275,1
18

351,63

35,000023,0

1018,4 5


















tU   (3.33) 

Stanovení rychlosti, kdy dojde k přechodu z bublinkující na turbulentní fluidní vrstvu 

172,217,000023,026503 cu   (3.34) 
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Pro 800 
o
C: 

 

Stanovení Archimedova čísla 

 

 
905,51

1092,45,4

00023,081,9325,02650325,0
25

3








Ar   (3.35) 

Stanovení Reynoldsova čísla 

    0389,02,27905,510408.02,27Re 2

12

2

1  CArCCmf   (3.36) 

Stanovení minimální rychlosti fluidace 

0232,0
325,000023,0

1045,40389,0 5









mfU        (3.37) 

Stanovení minimální rychlosti počátku probublávání fluidní vrstvy 

   

 
2199,0

325,0265000023,0

0232,0325,026501045,426502300
93,08,0

52,0533,0









mbU        (3.38) 

Stanovení mezní rychlosti bublinkující vrstvy  

7167,1
18

905,51

325,000023,0

1045,4 5


















tU   (3.39) 

Stanovení rychlosti, kdy dojde k přechodu z bublinkující na turbulentní fluidní vrstvu 

172,217,000023,026503 cu   (3.40) 
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Pro 900 
o
C: 

 

Stanovení Archimedova čísla 

 

 
343,41

1092,71,4

00023,081,929,0265029,0
25

3








Ar  (3.41) 

Stanovení Reynoldsova čísla 

    03099,02,27343,410408.02,27Re 2

12

2

1  CArCCmf   (3.42) 

Stanovení minimální rychlosti fluidace 

0219,0
29,000023,0

1071,403099,0 5









mfU        (3.43) 

Stanovení minimální rychlosti počátku probublávání fluidní vrstvy 

   

 
2061,0

29,0265000023,0

19¨02,029,026501071,426502300
93,08,0

52,0533,0









mbU        (3.44) 

Stanovení mezní rychlosti bublinkující vrstvy  

6219,1
18

41343

29,000023,0

1071,4 5


















tU   (3.45) 

Stanovení rychlosti, kdy dojde k přechodu z bublinkující na turbulentní fluidní vrstvu 

172,217,000023,026503 cu   (3.46) 
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3.3 Bezpečnostní opatření - izolace a její výpočet 

Vzhledem k tomu, že aparatura je navržena s ohledem na použité materiály pro 

práci s max. teplotami do 928 
o
C, je nutné zařízení vhodně izolovat. Již v oblasti 

předehřevu je teplota okolo 450 °C.  Izolace je nutná jednak z důvodu zamezení tepelných 

ztrát do okolí a zamezit tak výkyvům teplot, ale také z bezpečnostního hlediska. Může 

hrozit popálení obsluhy, nebo vznícení předmětů v okolí a následný požár. Z těchto 

důvodů byl proveden tepelný výpočet s ohledem na minimální tloušťku izolačního 

materiálu a to tak, aby teplota jeho povrchu v požadovaných místech nepřesáhla 70 
o
C. 

Jako izolační materiál byla zvolena minerální vata značky SIBRAL s vysokou 

teplotní odolností – do 1150 
o
C. Základní údaje tohoto materiálu jsou uvedeny níže: 

Hustota      3/130 mkg  

Souč. tepelné vodivosti      KmWtstř   /3001025,206,0 4  

pro tstř = 235  (
o
C)     KmW  /045375,0  

pro tstř = 474  (
o
C)     KmW  /09915,0  

Měr. Tepelná kapacita   cp sibralu  = 1,07    KkgkJ /  

Teplota měknutí    tměknutí, min = 1260    1400  (
o
C)  

Souč. přestupu tepla na vnitřní straně  KmW  2/70  

Souč. přestupu tepla na vnější straně   KmW  2/12  

Výpočet je proveden podle základních rovnic pro stanovení přenosu tepla a sdílení [38]. 
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Obr. č. 10. Schéma prostupu tepla izolací. 

Izolace dílu I. – teplotu, která bude nastavena na předehřevu, uvažujeme maximálně 

450 
o
C. Minimální tloušťka samotné izolace podle parametrů od výrobce je 60 mm. 

Střední teplota izolace 

2

21 tt
tstř


  (3.47) 

235
2

20450



střt  (3.48) 

Tepelný tok na jednotku délky izolace 

 12 ttkq ll    (3.49) 
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221

2

11

12

1
ln

2

11

dd

d

d

tt
ql
















   (3.50) 

 
843,65

145,012

1

025,0

145,0
ln

045374,02

1

025,070

1

20450























lq   (3.51) 

Vnitřní teplota izolace  

11

11

1

d

q
tt l

s





 (3.52) 

02,438
025,070

1843,65
4501 





st   (3.53) 

Vnější teplota izolace 

22

22

1

d

q
tt l

s





 (3.54) 

05,32
145,012

1843,65
202 





st

 (3.55) 

Přepočet střední teploty 

2

21
,

ss
pstř

tt
t


   (3.56) 

035,235
2

05,3202,438
, 


pstřt   (3.57) 

(Jelikož tstř 
 tstř,p, tedy resp.  Co035,235235  , další přepočet neuvažujeme.) 

Výpočet byl ověřen v programu Excel a zobrazen do grafu. Graf znázorňuje prostup tepla 

izolací, ve směru od nahřívané armatury na povrch izolace. 
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 součinitel přestupu tepla 0,045374 W/m.K 

D1 0,025 m 

D2 0,145 m 

Teplota okolí 20 
o
C 

Teplota trubky/ohřívače 450 
o
C 

Souč. přestupu tepla -- Vzduch 12 W/m
2
.K 

Souč. přestupu tepla -- Spaliny 70 W/m
2
.K 

Tepelná ztráta 1m trubky 65,842531 W/m
2
.K 

teplota vnější stěny 32,0450164 
o
C 

teplota vnitřní stěny 438,023812 
o
C 

Střední teplota pro přepočet 235,034414 
o
C 

Tab. č. 12. Hodnoty pro výpočet prostupu tepla stěnou. 

   

Graf. č. 7 Prostup tepla izolací. 
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 Izolace dílu II. – teplota maximálně 928  
o
C. Minimální tloušťka izolace bude dle 

parametrů dodaných výrobcem 120 (mm). 

 

Střední teplota izolace 

2

21 tt
tstř


  (3.58) 

 

474
2

20928



střt  (3.59) 

Tepelný tok na jednotku délky izolace 

 12 ttkq ll    (3.60) 

 

221

2

11

12

1
ln

2

11

dd

d

d

tt
ql
















   (3.61) 

 
993,401

327,012

1

087,0

327,0
ln

09915,02

1

087,070

1

20450























lq   (3.62) 

Vnitřní teplota izolace  

11

11

1

d

q
tt l

s





 (3.63) 

989,906
08,070

1993,401
9281 





st   (3.64) 
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Vnější teplota izolace 

22

22

1

d

q
tt l

s





 (3.65) 

609,52
327,012

1993,401
202 





st   (3.66) 

Přepočet střední teploty 

2

21
,

ss
pstř

tt
t


  (3.67) 

799,479
2

609,52989,906
, 


pstřt  (3.68) 

Zde už je rozdíl středních teplot tstř <  tstř,p, je tedy možno uvažovat přepočet pro tuto 

teplotu. Potom bude  

Souč. tepelné vodivosti:    

 3001025,206,0 4  

střt   (3.69) 

 pro tstř = 480  (
o
C)      KmW  /010005,0  

Výsledná teplota vnější stěny se změní z 52,6 na 53,03  
o
C. Opět tedy můžeme konstatovat, 

že takovouto změnu zanedbáme.  

Izolace Sibralem ve vrstvě o tloušťce dodávané výrobcem (25 a 145 mm) bude dostatečná 

a splní požadované podmínky. Dodavatel nabízí tuto izolaci ve formě rolí, ze které je 

možné vhodnými nůžkami nastříhat pláty požadovaných rozměrů. Tloušťka materiálu je 

dána výrobcem v několika rozměrech a je tedy možné vybrat opět nejvhodnější parametry. 

Výhodou je potom jednoduchá instalace této izolace přímo na zařízení. V případě potřeby 

je možné tuto izolaci jednoduše odstranit a opakovaně použít, aniž by došlo k jejímu 

mechanickému poškození, či ztrátě jakosti. 
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3.4 Materiály použité pro spalování a sorpci 

Při experimentech na pokusném zařízení byly použity tyto materiály: 

 Sklopísek Střeleč obohacený o As (100 ppm) a Hg (0,550 ppm) 

 Hnědé uhlí spalované v elektrárně Tisová, které bylo laboratorně třízeno na zrnitost 

0,6 – 2 mm. 

Vzorek 

uhlí 

Hg As Cl S Prchavá 

hořlavina 

(Q
daf

) 

Vlhkost 

(W) 

Popel 

(A) 

 ppm ppm ppm [%] [ %] [ %] [% ] 

Tisová 0,54 0,24 177 1,3 58,7 10,2 29,8 

Tab. č. 13 Základní složení spalovaného hnědého uhlí Tisová. 

 Jako sorbenty bylo využito aktivního uhlí pro porovnávací měření a pyrolýzního 

polokoksu vyrobeného v rámci výzkumu pyrolýzního procesu na VŠB – TUO, 

zrnitosti 0,09 – 2 mm a sklopísku s obsahem Ca/Mg-bentonitu z lokality Obrnice. 

 NaCl, p. a. a dále PVC – Neralit 652 za účelem změny těkavosti směsi 

Pyrolýzní polokoks a jeho příprava 

 Co se týče samotného pyrolýzního polokoksu, jedná se o alternativní druh sorbetu, 

paliva, případně materiálu pro další petrochemické využití. V našem případě se jedná o 

polokoks, který byl vyprodukován na pyrolýzní jednotce PYROMATIC v rámci výzkumné 

činnosti na VŠB – TU Ostrava. 

 Pyrolýzou se rozumí tepelná úprava materiálu, bez přístupu oxidačních činidel. 

Nejedná se tedy o spalování ani zplyňování. Jako vstupní materiál může být použita velká 

škála surovin, především pak odpadů a biomasy, které tak můžeme zhodnotit. Samotný 

proces můžeme dělit podle procesní teploty, doby zdržení materiálu v reakční komoře atp. 

Při samotném procesu dochází u materiálu ke štěpení jeho složitějších vazeb na jednodušší. 
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Dochází v zásadě ke vzniku tří základních skupenství. Pyrolýznímu plynu, oleji a 

polokoksu. Tyto suroviny jsou pak velice vhodné k dalšímu energetickému využití.  

 Samotná jednotka Pyromatic byla zkonstruována jako celek, schopný zpracovávat 

rozličné vstupní materiály. Jako vstupní surovina se používalo komunálního odpadu, 

dřevěných pelet, pryže a nekvalitního lignitu. Výsledný produkt byl podbroben analýzám a 

připraven k dalšímu zpracování. Co se týče teploty zpracování, pohybovala se teplota dle 

konkrétních režimů v rozmezí 500-600 °C [39, 40]. Náš testovaný materiál byl připraven 

při pyrolýzním zpracování pryže za teploty procesu 550 °C.  

Vzorek 

poloksu 

Teplota 

procesu 

C H N S O Spalné 

teplo 

Vlhkost Popel 

 [°C] [%] [%] [%] [%] [%] [J/g] [ %] [% ] 

pneumatiky 550 85,84 0,54 0,24 2,49  30420 1,38 10,21 

Tab. č. 14.  Základní složení pyrolýzního polokoksu. 

Sorptomatic výrobce Thermo Finnigan. 

Jedná se o měřicí přístroj pro popis povrchů a pórů pevných vzorků sorpcí plynu, který 

pracuje na principu statické volumetrické metody. V základním vybavení se používá pro 

fyzisorpční měření (fyzikální adsorpce) Můžeme jej využít pro určení specifické plochy 

povrchu a rozložení pórů u porézních materiálů za  použití dusíku, argonu a kryptonu. 

Samotný vzorek je před měřením řádně připraven a okolní atmosféra je vysáta 

turbomolekulární vakuovou pumpou. 

Zařízení je tedy možno využít na měření plochy povrchu, pro stanovení velikosti pórů a 

určení rozložení vzdáleností jednotlivých částic. Jako adsorbentů je použito především 

dusíku a argonu, ale je možno použít i dalších plynů. 
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Obr. č. 11. Přístroj Sorptomatic. 

 

Obr. č. 12. Výsledný měrný povrch před aktivací polokoksu. 
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3.5 Laboratorní zařízení 

 Zařízení pro studium těkavosti prvků a jejich adsorpci bylo konstrukčně navrženo 

jako stacionární systém dvou za sebou sériově řazených fluidních vrstev (obr. č. 13). 

Fluidizační médium (v našem případě stlačený vzduch ze vzdušníku kompresoru) protéká 

postupně přes regulovatelný rotametr se stupnicí a dále pak oběma fluidními vrstvami. 

První fluidní vrstva (spodní) slouží ke spalování požadovaného paliva, druhá pak 

k adsorpci těkavých látek (produkty spalování), které přes ni procházejí ze spodní fluidní 

vrstvy. V horní fluidní vrstvě je pak lóžový materiál obohacen těkavými složkami, které 

mohou být zachyceny na adsorbentech. Spaliny, které nejsou zachyceny na adsorbentu, 

jsou odvedeny nad horní fluidní vrstvou do průmyslové digestoře. Fluidizace samotná 

zaručuje homogenní rozložení vzorku v materiálu fluidní vrstvy a také konstantní teplotu 

v profilu fluidní vrstvy. Tato vrstva je vytvořena přívodem fluidizačního média přes fritu, 

na které je nasypán adsorbent v odpovídajícím množství. Průměr obou komor je 43,8 mm.  

Fluidizační médium je před vstupem do komory první fluidní vrstvy předehříváno na 

požadovanou teplotu. Spodní fluidní vrstvu je možno, dle požadavku, nahřívat vnějším 

topným modulem. Stěny komor spodní i horní fluidní vrstvy jsou z křemenného skla, lze 

tedy kontrolovat stabilitu fluidní vrstvy ve vznosu vizuálně a případně provádět korekci 

škrcením fluidizačního média na rotametru. Celé zařízení je tepelně izolováno 

odnímatelnou izolací a to jak z bezpečnostních důvodů, tak z důvodů zamezení tepelným 

ztrátám a výkyvům. Po jeho vychladnutí je možno odebrat materiál z horní i spodní fluidní 

vrstvy pro příslušné analýzy. Zařízení umožňuje dosažení teploty ve spodní fluidní vrstvě 

cca 900 °C, v horní fluidní vrstvě teploty cca 250 °C. Horní fluidní vrstva má navíc 

sekundární vzduchové chlazení z důvodu zamezení případného přehřátí. Zařízení je 

vybaveno systémem měření a regulace teploty a měřením průtoku fluidizačního média. 

Teploty ve fluidních vrstvách lze regulovat za pomoci programovatelných PID regulátorů 

skrze příkon topných těles a přívodem chladného fluidizačního média pod fritu horní 

fluidní vrstvy. 
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Obr. č. 13. Laboratorní fluidní spalovací zařízení, bez tepelné izolace – schéma 

1 … Stlačený vzduch z kompresoru 

2 … Rotametr s regulací průtoku 

3 … Regulace chlazení horní fluidní vrstvy 

4 … Topná tělesa 

5 … Předehřívací armatura 

6 … Frity 

7 … Dolní fluidní vrstva (DFV) 
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8 … PID regulátory 

9 … Vstupy pro termočlánky 

10 … Vstup paliva přes svodku s plynotěsnými uzávěry (V) 

11 … Horní fluidní vrstva (HFV) 

12 … Filtr 

13 … Průmyslová digestoř na odvod emisí € 

 

 

Obr. č. 14. Laboratorní fluidní spalovací zařízení, bez tepelné izolace. 
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Pracovní postupy použitelné pro měření na daném zařízení 

Před vlastním započetím spalovacích zkoušek v laboratorním fluidním zařízení 

bylo provedeno několik předběžných pokusů, při kterých byla ověřována zrnitost materiálu 

v závislosti na průtoku vzduchu. Cílem těchto zkoušek bylo udržet materiál ve fluidní 

vrstvě (spalované uhlí v dolní fluidní vrstvě – DFV a sklopísek nebo jeho směs se 

sorbentem v horní fluidní vrstvě – HFV). Byla také testována časová sekvence a množství 

přídavku spalovaného materiálu do dolní fluidní vrstvy (DFV), jakož i množství a velikost 

zrna „sorbentu“ v horní fluidní vrstvě (HFV). Taktéž byla ověřována možnost dosažení 

teploty a její stabilita jak v DFV tak i v HFV. V neposlední řadě byly ověřovány analytické 

metody použitelné ke stanovení As i Hg v předpokládaných rozsazích. Z výsledků těchto 

měření vyplynul následující pracovní postup. 

Horní fluidní vrstva se před zahájením experimentu naplní adsorpčním mediem 

(cca 33 až 36g) a spodní fluidní vrstva sklopískem (cca 90 g) o známé granulometrii a 

složení. Obě vrstvy se zahřejí na provozní teplotu za současného průtoku fluidizačního 

media (vzduchu). Dávkování vzorku (paliva) se realizuje cca 5 – ti 5 gramovými přídavky 

v 5 – ti minutových intervalech do spodní fluidní vrstvy (k předem přidanému sklopísku) 

přes dvojitý, plynotěsný, dávkovací uzávěr o celkové hmotnosti cca 25 g. Tento způsob 

dávkování byl zvolen z důvodu, aby bylo zajištěno postupné uvolňování těkavých prvků a 

klidný průběh hoření. Po ukončení spalování na požadovaných teplotách ve DFV a HFV se 

vypne ohřev a za procházejícího fluidizačního media se zařízení uvede na laboratorní 

teplotu a následně se odeberou vzorky k analýzám pomocí cyklonu.  

 Samotný průběh spalování vzorku je možné sledovat díky použitým korundovým 

dílům a minerálního žáruvzdorného skla. Tyto armatury, dodané dle požadavků na 

objednávku, zároveň umožňují sledovat stabilitu fluidní vrstvy a kontrolovat vizuálně, o 

jaký typ se jedná. 
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   Detail spodní FV ve vznosu za provozu                Detail horní FV se sorbentem za 

provozu 

Obr. č. 15. Detail obou komor za provozu. 

Zde můžeme vidět na obrázku vlevo dolní fluidní vrstvu, která je tvořena nosným 

materiálem – sklopískem ST 54 a palivem. V pozadí ohřívací těleso. Středem prochází 

termočlánek typu K, který zasahuje přímo do samotné fluidní vrstvy. Pomocí jeho odezvy 

v PID regulátoru pak můžeme regulovat požadovanou teplotu pomocí topných těles. 

V levé části obrázku je detail horní fluidní vrstvy, která se skládá opět z nosného materiálu, 

sklopísku ST 54 a sorbentu (tmavá barva polokoksu). Teplota směsi je opětně 

kontrolována kontinuálně a případné nadlimitní odchylky jsou řešeny ofukem ze 

sekundárního vzduchu. 
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Obr. č. 16. Detail obou komor. 

Aplikace cyklonu a odběr vzorku 

 Materiál z horní fluidní vrstvy se sorbentem se odebere jednoduchým odejmutím 

horní komory. Tato je uchycena přírubou s několika šrouby a utěsněna tmelem. Vzhledem 

k tomu, že teploty v horní části zařízení nedosahují velkých hodnot (okolo 200 
o
C) a 

nedochází k velkým výkyvům teplot, nehrozí poškození korundového dílu. Tedy vzorek 

lze jednoduše odebrat k analýze a pomocí příruby a teplotně odolného tmelu lze díl opětně 

utěsnit a přichytit do původní pozice k dalšímu měření. Na místo horní části zařízení se 

potom opětně pomoci příruby namontuje cyklon. 
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Pro získání materiálu ze spodní fluidní vrstvy je aplikován malý cyklon – viz obr. č. 

17. (1.) s odnímatelným dnem (2.). Jednotlivé příruby jsou zatěsněny kamnářskou šňůrou a 

pryžovým těsněním, aby nedocházelo k úniku tlakového vzduchu netěsnostmi a tím pádem 

ke ztrátám vzorku strhávaným proude vzduchu. Proudem vzduchu dojde ke vznosu 

materiálu ve fluidní vrstvě a k jeho úletu ven ze spalovací komory. Následně dochází k 

jeho zachycení v cyklonu, kdy proud vzdušiny odchází horní částí cyklonu a požadovaný 

materiál je strháván do spodní odběrné misky. Takto lze zcela bezpečně odebrat 

požadovaný vzorek pro jeho následné zkoušky, aniž by muselo dojít k demontáži zařízení. 

Vzorky byly ihned po svém odebrání uloženy do vhodných nádobek na vzorky z důvodu 

zabránění pronikání vlhkosti, případně dalších nežádoucích vlivů. 

 

Obr. 17. Aplikace cyklonu pro odběr vzorku. 
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3.6 Průběh pokusných měření pro přípravu analýz a výsledků 

 Prvotní ověřovací měření na fluidním pokusném zařízení probíhaly ve třech sériích 

při různých podmínkách (série I – III). Pracovní postup byl vždy podobný, jak je uvedeno 

v kapitole 2.4.  

Série I 

Do DFV bylo vloženo cca 90 g sklopísku, do HFV 33g sklopísku se 3g sorbentu a fluidní 

zařízení bylo uvedeno na provozní teplotu. Poté se do DFV postupně přidával sklopísek 

(mV) obohacený o As (cca 100 ppm As) a Hg (cca 0,500 ppm). (Obohacení sklopísku 

oběma prvky bylo realizováno přídavkem vhodného množství roztoku obsahujícího As 

(AsCl3) a Hg (Hg(NO3)2 a jeho odpařením na povrchu sklopísku). Po ukončení 

experimentu bylo v DFV cca 115 g vzorku. HFV obsahovala 33g sklopísku (testy 1 a 2 – 

ty proběhly pro ověření bez sorbentu) a v testech 3 a 4 navíc ještě 3g aktivního uhlí jako 

sorbentu. Celková doba záhřevu při provozní teplotě byla cca 30 min. Teplota v DFV byla 

regulována v rozmezí 525 - 540 
o
C (testy 1 a 2) a 680 - 700 

o
C (testy 3 a 4). Teplota v HFV 

byla pro jednotlivá měření regulována v rozmezí 140 – 150 
o
C (testy 1 a 2) a 150 – 160 

o
C 

(testy 3 a 4), průtok vzduchu byl nastaven s použitím rotametru dle potřeby a zajištění 

stability fluidace vrstvy v rozmezí 1,5 – 2,5 m
3
/hod. Tyto průtoky odpovídaly po přepočtu 

rychlostem, které byly stanoveny v předběžném výpočtu. V sérii byl namísto uhlí použit 

testovací materiál, za účelem stanovení předběžných výsledků a chování celého zařízení a 

procesních pochodů. 

Série II 

Do DFV bylo vloženo cca 70 g sklopísku. Po té bylo fluidní zařízení uvedeno na provozní 

teplotu. V průběhu měření se do DFV ve všech testech 5 – 14 postupně přidávalo 5 x 5 g 

paliva (laboratorně vytřízeného hnědého uhlí) v pětiminutových intervalech. V testech 5 – 

6 byl jako náplň do HFV zvolen sklopísek (33 g) a v testech 7 – 14 sklopísek (33 g) se 

sorbentem (3g). Jako sorbenty byly vybrány: pro testy 7 – 10 aktivní uhlí, testy 11 – 12 

sklopísek s pyrolýzním uhlíkem a pro testy 13 – 14 bentonit. Sorbent v podobě 

pyrolýzního uhlíku byl získán z drcených pneumatik, které prošly pyrolýzním procesem za 

teploty 550 °C. Měrný povrch tohoto polokoksu byl stanoven laboratorně cca 40 m
2
/g. 

Zrnitost 0,09 – 2 mm. Prvkové složení bylo stanoveno také laboratorně. 
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Po ukončení experimentu bylo v DFV cca 95 g vzorku a HFV obsahovala cca 36g 

sklopísku se sorbentem. Cílem použití těchto sorbentů bylo ověřit zvýšení záchytu As a Hg 

z emisí. Celková doba záhřevu při provozní teplotě byla 30 min., teplota v DFV byla 

regulována v rozmezí 525-540 
o
C (testy 5, 7 – 8 a 11), 680 - 700 

o
C (testy 6, 9 – 10 a 12) a 

780 - 810 
o
C (testy 13 a 14). Teplota v HFV byla pro jednotlivá měření regulována 

v rozmezí 130 – 150 
o
C (testy 5, 7 – 8 a 11 – 12 a 13), 150 – 210 

o
C (testy 6, 9 – 10 a 14), 

průtok vzduchu byl regulován s pomocí regulace průtoku vzduchu na rotametru v rozmezí 

1,5 – 2,5 m
3
/hod za účelem zajištění stability fluidace vrstvy, která byla kontrolována 

v průběhu každého testu pohledem do spalovací komory přes stěnu křemenné trubice.  

Příklad testu - Pokus II, Test č. 13 

Sorbent v horní fluidní vrstvě Hfv 30 (g) sklopísku + 3 (g) aktivního uhlí zrnitosti 

  0,4 mm. Navážka v dolní fluidní vrstvě Dfv 50 (g) sklopísku + následně odvážené 

dávky 11 x 2,27 (g) hnědého uhlí (celkem 25g) zrnitosti 1 - 2 mm v 5 - ti minutových 

intervalech.  Na konci proběhl dohřev po dobu 10 minut.  

 1 2 3 4 5 6 7 

Vv (dávka vz.) (g) 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 

Hfv  (
o
C) 136 148 147 143 137 136 134 

Dfv (
o
C) 800 793 793 790 800 802 805 

ČASOVÝ PRŮBĚH (s) 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 

 

 8 9 10 11 dohřev dohřev vzorek 

Vv (dávka vz.) (g) 2,27 2,27 2,27 2,27 0 0  

Hfv  (
o
C) 131 129 140 147 148 152 4/3 

Dfv (
o
C) 806 808 808 810 812 743 4/3 

ČASOVÝ PRŮBĚH (s) 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50  

Tab. č. 15. Zápis z měření. 
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Vv – vstupní vzorek – (g), Hnědé uhlí  

Dfv – dolní fluidní vrstva (50 g sklopísku + 25 g hnědého uhlí) 

Hfv – horní fluidní vrstva (30 g sklopísku + 3g akt. uhlí) 

Zápis z průběhu měření 

 Nadávkováno cca 70 g sklopísku do DFV. Aparatura zahřátá v čase od 12:35 do 

14:45 na teplotu DFV cca 800 
o
C a HFV na teplotu cca 140 

o
C. Průtok vzdušiny na 

rotametru nastavován podle potřeby regulace teploty 1,5 – 2 m
3
/hod. V čase od 14:50 do 

15:45 dávkováno hnědé uhlí po cca 2,27 gramech do Dfv. Po skončení dávkování 10 minut 

dohřev na teplotě cca 810
 o

C Dfv a cca 150 
o
C Hfv. Dávkování probíhalo v intervalech 5 

minut, což byl dostatečný čas na vyhoření jedné dávky hnědého uhlí – vizuální kontrola. 

Po nasypání dávky hnědého uhlí do Dfv bylo vidět zřetelný plamen po dobu cca 10 

sekund. Prohořívání vzorku v dolní fluidní vrstvě probíhalo díky vysoké teplotě a dostatku 

spalovacího vzduchu velmi rychle a docházelo k dobrému promíchávání a klesání 

popeloviny. Ve vznosu po nasypání bylo možno pozorovat prudké okysličování a hoření 

prchavé hořlaviny. V čase od 15:50 do 17:50 aparatura pomalu dochlazována až na teplotu 

okolí. Následně odebrání vzorků Dfv a Hfv. Při vyšší teplotě je viditelný kouř z rychle 

hořícího paliva postupující z Dfv přes Hfv s aktivním sorbentem a následně vystupující 

horním otvorem „komínem“ aparatury k odsátí do digestoře. 

Výsledné hodnoty pokusných sérií 

Základní parametry experimentů jsou uvedeny v tab. č. 16 a v tab. č. 17 jsou pak 

prezentovány výsledky bilancí As a Hg, včetně procentuálních úbytků As (E(As)) a Hg 

(E(Hg)) v emisích, které byly vypočteny z rovnice (3.71). Tato rovnice byla odvozena z 

obecné rovnice (3.70) a aplikovaná na laboratorní fluidní spalování. Symboly uvedené 

v této rovnici jsou vysvětleny v poznámkách pod tabulkou č. 16. 
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           (3.71) 

 

Série Test VSTUP DFV HFV 

mV wV(As) wV(Hg) mDFV wDFV(As) wDFV(Hg) mHFV wHFV(As) wHFV(Hg) 

(g) (µg/g) (g) (µg/g) (g) (µg/g) 

I 1 25 103 0,551 115 16,7 0,024 33 3,2 0,109 

 2 25 101 0,523 115 18,1 0,015 33 2,9 0,060 

 3 25 100 0,500 115 17,5 0,009 36 5,4 0,060 

 4 25 95 0,530 115 18,6 0,026 36 4,2 0,040 

II 5 25 79 0,26 95,8 17,8 0,020 33 <1,0 0,025 

 6 23 82 0,32 95,4 16,2 0,015 33 <1,0 0,018 

 7 27 84 0,28 96,3 20,6 0,020 36 1,0 0,040 

 8 25 82 0,31 95,7 19,6 0,022 36 1,2 0,063 

 9 25 73 0,35 95,6 17,6 0,023 36 1,3 0,008 

 10 25 80 0,30 95,8 20,1 <0,006 36 <1,5 <0,005 

 11 24 75 0,29 95,6 19,2 <0,006 36 <1,5 <0,005 

 12 25 81 0,34 95,7 18,1 0.025 36 1,0 0,011 

 13 25 83 0,27 95,8 18,7 0.017 36 1,0 0,080 

 14 24 78 0,30 95,5 19,9 0,014 36 1,2 0,057 

Tab. č. 16. Základní data pro měření v sériích I a II. 

Poznámky: mV – hmotnost sklopísku v sérii I a hnědého uhlí v sérii II;  

 mDFV  – hmotnost vzorku uhlí s pískem po zahřátí na teplotu t z DFV;  

 mHFV – hmotnost vzorku po zahřátí na teplotu a z HFV; 

2 2. . . . .
10 10 1

. .

V V DFV DFV HFV HFV DFV DFV HFV HFV

V V V V

m w m w m w m w m w
E

m w m w
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 wV(As) a wV(Hg) – hmotnostní zlomky As a Hg ve vzorcích s hmotou mV;  

 wDFV(As) a wDFV(Hg) – hmotnostní zlomky As a Hg ve vzorcích s hmotou  mDFV; 

 wHFV (As) a wHFV (Hg) – hmotnostní zlomky As a Hg ve vzorcích s hmotou mHFV; 

 

Série 

Test VSTUP DFV HFV E 

mV(As) mV(Hg) mDFV(As) mDFV(Hg) mHFV(As) mHFV(Hg) E(As) E(Hg) 

(µg) (%) 

I 1 2575 13,8 1920 2,8 106 3,6 21 54 

 2 2525 13,1 2081 1,7 96 2,0 14 72 

 3 2500 12,5 2012 1,0 194 2,2 12 74 

 4 2375 13,3 2139 3,0 151 1,4 4 67 

II 5 1975 6,50 1705 1,9 <33 0,83 <14 58 

 6 1886 7,36 1545 1,4 <33 0,59 <18 73,0 

 7 2286 7,56 1984 1,9 36 1,44 12 55,8 

 8 2050 7,75 1875 2,1 43 2,26 6 43,7 

 9 1825 8,75 1682 2,2 47 0,29 5 71,5 

 10 2000 7,50 1926 <0,6 <54 <0,18 <4 <100,0 

 11 1800 6,96 1836 <0,6 <54 <0,18 <-2 <100,0 

 12 2025 8,50 1732 2,4 36 0,40 13 67,0 

 13 2075 6,75 1791 1,6 36 2,88 12 34 

 14 1872 7,20 1900 1,3 43 2,06 -4 53 

Tab. č. 17. Bilanční výpočty v sériích I a II. 

Poznámky: E(As) a E(Hg) - procentuální úbytek emisí As a Hg.  
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Procentuální podíly emisí E(As) a E(Hg) (viz. tabulka 16) jsou v poměrné shodě 

s výsledky obdrženými z laboratorních testů, provedených v trubkové peci P 330.  

Určité rozdíly v těchto hodnotách lze pozorovat jak mezi výsledky obdrženými 

z režimu I a II, tak i mezi režimy nastavenými na nižší (530 
o
C) a vyšší (690 

o
C) teplotu 

spalování v DFV a při použití bentonitu jako adsorbentu v testech 13 a 14. Skutečností 

zůstává, že tyto rozdíly v hodnotách emisí E(As) a E(Hg) nelze jednoznačně přiřadit vlivu 

teploty spalování v DFV či typu adsorbentu anebo teplotě adsorpce. Důvodem může být 

malá reprodukovatelnost shodných měření (viz testy 1 – 2 a 3 – 4 v režimu I), nízký počet 

měření a také chyby způsobené stanovením obsahů As a nebo Hg, kterými je výpočet 

hodnot E(As) a E(Hg) zatížen. 

 

 

Graf č. 8. Záchyt As pro jednotlivá měření. 
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Graf č.  9. Záchyt Hg pro jednotlivá měření. 

 

 

Graf č. 10. porovnání záchytu As a Hg. 
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4. ZÁVĚRY A DOSAŽENÉ VÝSLEDKY, DISKUZE 

 

 Cílem této práce bylo zajištění nových možností aplikací sorbentů při fluidním 

spalovacím procesu za účelem záchytu rtuti a těžkých kovů. Dále pak zhodnocení a 

posouzení vhodnosti dvou za sebou sériově řazených fluidních vrstev. Jak je uvedeno 

v textu výše, legislativní nároky na emise těchto škodlivin se budou i nadále zpřísňovat, je 

tedy nutné hledat nová řešení. V rámci práce bylo navrženo a zhotoveno zařízení, které po 

prvních zkouškách prokázalo vhodnost pro dané záměry a měření. Předběžný výpočet se 

v následných praktických pokusech ukázal jako správný. Naměřené hodnoty odpovídaly 

teoretickému předpokladu. Ověření správnosti bylo možno sledovat i vizuálně, díky 

průhledné koncepci jednotlivých částí zařízení. Následným úkolem bylo porovnat sorpční 

vlastnosti pyrolýzního produktu z experimentálního zařízení Pyromatic, které je umístěno 

v laboratořích technologického centra v Ostravě. Proběhla série porovnávacích měření za 

účelem možnosti využití polokoksu jako sorbentu těžkých kovů a další možných využití. 

V rámci dostupnosti moderního vybavení laboratoří VŠB - TU Ostrava byly provedeny 

také některé spalovací zkoušky. 

 Samotné výsledky základního návrhu a koncepce laboratorního fluidního zařízení 

dopadly velmi dobře. Můžeme konstatovat, že výsledky z provedených rozborů a 

experimentů s pyrolýzním polokoksem se jeví jako velice příznivé. Aplikace dvou za 

sebou sériově řazených fluidních vrstev zabezpečila kvalitní přenos tepla a hmoty 

v procesu. Modulární uzpůsobení materiálu přineslo nevšední pohled do samotného 

spalovacího procesu. 

 Byla prokázána vhodnost konstrukce nového fluidního konceptu pro 

spalování a sorpci. Ověřila se správnost výpočtů a předpokladů. 

 Metodou simulací spalovacích procesů podobných reálným zařízením 

v modelové provozní jednotce se prokázala možnost využití pyrolýzního 

tuhého zbytku jako alternativního sorbentu těžkých kovů. 

 Byl prokázán vliv specifických látek na ovlivnění těkavosti škodlivin při 

spalování ve fluidní vrstvě. Tedy byla popsána cesta, jak může být tato 

problematika v energetice řešena u konvenčních jednotek. 
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 Je možné považovat za přínos kategorizaci nového sorbentu s ohledem na 

jeho dostupnost a nižší finanční nákladnost oproti doposud vyráběnému 

aktivnímu uhlí. 

 Co se týče vypočtených rychlostí, bylo možno ověřit jejich správnost při 

samotném měření u jednotlivých pokusů. Předběžně vypočítané hodnoty se 

ve všech případech blížily hodnotám reálným, naměřeným a to jen s malými 

odchylkami. Navíc při daných rychlostech a teplotě bylo možné pozorovat 

pohledem stabilitu fluidní vrstvy a to díky použité průhledné konstrukci. 

Zařízení tedy umožňuje dle materiálu a parametrů hodnotit, o jaký typ 

fluidace se jedná Lze tedy konstatovat, že potřebné parametry byly 

stanoveny správně. 

Závěrem by bylo vhodné se zmínit, jaké jsou možnosti nakládání s použitými sorbenty. 

Pokud by tyto byly aplikovány ve větším množství a kontinuálně, vzniklo by nám nemalé 

množství nebezpečného odpadu. Řešením by bylo spalování ve spalovnách nebezpečného 

odpadu. Tím by se značně redukovalo celkové množství tohoto nebezpečného materiálu. 

Poté by následovalo jeho uložení na bezpečnou skládku. V současné době se např. 

v Rakousku tímto problémem zabývá několik specializovaných firem. Vidí v této oblasti 

značný potenciál specifických prvků pro další použití a jsou ochotny s tímto materiálem 

dále nakládat. Jako mezisklad se jeví nejvhodněji tamní bývalé solné doly s velkou 

kapacitou a stabilním podložím. Doba uskladnění pak bude závislá od toho, kdy bude 

opětně rentabilní z tohoto odpadního materiálu koncentrované suroviny získat pro další 

použití. 
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Obr. č. 24. Fluidní vrstva horní, uprostřed patrná „exploze“ bublinky vzduchu na hladině. 

 

Obr. č. 25. Zaizolované fluidní zařízení za chodu. Na PID regulátorech vlevo je patrná 

teplota procesu cca 750 
o
C. Na multi-metru je teplota sorbentu cca 146 

o
C.
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