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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Tato práce hodnotí rekonstrukci kotle K 11. Posuzuji zde vhodnost vybrané 

varianty rekonstrukce s ohledem na sní�ení emisí při dodr�ení původních 

parametrů kotle.  Zvý�enou pozornost věnuji emisím SO2, neboť právě 

množstvím SO2 ve spalinách se kotel dostával do rozporu z legislativními 

předpisy a v tomto stavu již nebylo možné kotel dále provozovat. V závěru 

práce je vidět k jak výraznému sní�ení �kodlivin vypou�těných do ovzdu�í do�lo 

po rekonstrukci.  

 

 

 

 

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

This work evaluates the reconstruction of Boiler No.11. I have evaluated herein 

the convenience of selected option for the reconstruction with respect to the 

reduction of emissions while keeping the original parameters of the boiler. I 

have paid an increased attention to SO2 emissions as the boiler used to be 

inconsistent with the legislation due to the amount of SO2 in combustion gases, 

and it was impossible to operate it under such conditions. The conclusion of my 

work refers to the significant reduction of harmful pollutants after the 

reconstruction.     
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1 Úvod  [1.] 

Kotel byl uveden do provozu v roce 1995 jako nové zařízení splňující legislativní 

požadavky platné v této době, tj. emise TZL 100 mg/Nm3, emise NOx 

650 mg/Nm3 a SO2 1 700 mg/Nm3. Na základě zákona č. 86/2002 Sb., 

navazujících prováděcích vyhlá�ek a stanoviska M�P ČR byl zařazen jako nový 

zdroj  (postavený po 1.7.1987) s časovým vymezením plnění limitů. Z toho 

vyplynula nutnost plnění emisních limitů pro nové zdroje od 1.1.2003 

s odkladem plnění emisí SO2 do 31.12.2007. 

2 Výchozí stav 

2.1 Legislativní požadavky [1.  2.] 

Emisní limity vycházely ze zákona č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 352/2002 

Sb. Jelikož byl kotel postaven po 1.7.1987, byl klasifikován jako nový zdroj 

znečistění. Vzhledem k tomu, �e jmenovitý příkon je vy��í ne� 50 MW byl 

zařazen mezi zvlá�ť velké zdroje, se stanovením směsných limitů dle přílohy 

č.1, č.2 a č.4 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb.,  které se stanoví takto: 

a) za prvé - přiřazení hodnoty emisního limitu odpovídající každému 

jednotlivému palivu a zneči�ťující látce v závislosti na jmenovitém tepelném 

příkonu zařízení, 

b) za druhé - určení vážené hodnoty emisních limitů jednotlivých druhů paliv, a 

to tak, �e jednotlivé hodnoty emisních limitů se vynásobí tepelným příkonem 

ka�dého paliva a tento součin se vydělí součtem tepelných příkonů dodaných 

všemi palivy, 

c) za třetí - vážené limitní hodnoty pro jednotlivá paliva se sečtou. 

 

Limity do 31.12.2007: uhlí  NOx  500 mg/Nm3  

   SO2  1700 mg/Nm3 

   CO  250 mg/Nm3 

   TZL  50 mg/Nm3 

  plyn  NOx  200 mg/Nm3 

   SO2  900 mg/Nm3 
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   CO  100 mg/Nm3  

   TZL  10 mg/Nm3 - vysokopecní plyn 

     50 mg/Nm3 - koksárenský plyn 

Limity od 1.1.2008  uhlí  NOx  500 mg/Nm3   

   SO2  400 mg/Nm3 

   CO  250 mg/Nm3 

   TZL  50 mg/Nm3 

  plyn  NOx  200 mg/Nm3 

   SO2  800 mg/Nm3 

   CO  100 mg/Nm3  

   TZL  10 mg/Nm3 - vysokopecní plyn 

       50 mg/Nm3 - koksárenský plyn 

Tabulka č.1 Výpočet směsných emisních limitů v závislosti na množství 
spalovaného plynu 

podíl spalovaného plynu  
na tepelném příkonu  [%] 0 10 20 30 40 50 60 80 90 100 

emisní limit SO2 
[mg/Nm3] 

400 440 480 520 560 600 640 720 760 800 

emisní limit CO  
[mg/Nm3] 250 235 220 205 190 175 160 130 115 100 

emisní limit NOx 
[mg/Nm3] 500 470 440 410 380 350 320 260 230 200 

referenční obsah O2 
 [%] 6 5,7 5,4 5,1 4,8 4,5 4,2 3,6 3,3 3 

 
Emise TZL dle zákona 86/2002 Sb. kotel plnil díky dostatečně dimenzovanému 

elektrostatickému filtru, emise NOx byly plněny díky optimalizaci spalovacího 

re�imu a vyu�íváním příznivého vlivu dodatečného spalování hutních plynů 

(vysokopecní a koksárenský).  

Odsíření spalin nebylo instalováno společně s kotlem s ohledem na tehdejší 

požadavky legislativy. Emise SO2 bylo možno ovlivňovat pouze volbou vhodné 

skladby paliva - černého uhlí v kombinaci s hutními plyny. 

2.2 Technický popis kotle [3.] 

Kotel byl ře�en jako trojtahový s granulačním ohni�těm, bubnový, s přirozenou 

cirkulací a vyváženým tahem. Na kotli byl instalován otevřený mlýnský okruh, 
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tvořený jedním pomalubě�ným kulovým mlýnem, třídičem, 2 cyklóny, mlýnským 

ventilátorem, zásobníkem prá�ku a tkaninovým filtrem. K su�ení uhlí a dopravě 

prášku sloužily horké spaliny. Kotel byl projektován na spalování černého uhlí 

s možností současného spalování vysokopecního plynu a koksárenského 

plynu. Koksárenský plyn sloužil také pro najetí kotle a stabilizaci hoření 

uhelného prášku a vysokopecního plynu.   

2.2.1 Základní parametry kotle 

Typ:    granulační 

Parní výkon:   230 t/hod 

Výrobce:    SES Tlmače a.s. 

Parametry páry:  9,6 MPa 

     530 °C 

Parametry napájecí vody: 12,0 MPa 

     155 °C 

Palivo:    černé energetické uhlí 

     koksárenský plyn 0 - 11,0 tis. m3/hod 

    vysokopecní plyn 20 - 30,0 tis.m3/hod 

2.2.2 Základní parametry hořáků 

Koksárenský plyn: 
- 2 výkonové hořáky (rovně� zapalovací pro najetí kotle) každý, o výkonu  12  

MW umístěny na bočních stěnách spalovací komory na kótě 11,2m. Jmenovité 

spalované množství plynu je 2 700 Nm3/hod na ka�dý hořák, regulační rozsah 

hořáku je v rozmezí 40 až 100 %. 

- 4 stabilizační hořáky, každý o výkonu 6,22 MW, umístěné na čele kotle, byly 

součástí kombinovaných prá�kových vířivých hořáků. Původní parametry 

hořáků v roce 1995 byly pro jmenovité spalované množství plynu 1 400 

Nm3/hod pro ka�dý hořák, regulační rozsah 40 až 100 %. Po rekonstrukci 

kombinovaných hořáků firmami EKOTERM a SES Tlmače  byl regulační rozsah 

upraven na 1 000 až 1 500 Nm3/hod koksárenského plynu na jeden hořák. 
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Vysokopecní plyn: 
- 2  výkonové hořáky každý o výkonu 15,4 MW, s regulačním rozsahem 70 až 

100%. Jmenovité množství paliva 15 000 Nm3/hod vysokopecního plynu na 

jeden hořák. 

Uhlí: 
-   4 vířivé prá�kové hořáky, které byly umístěny na čelní stěně kotle po 2ks ve 

dvou řadách nad sebou na úrovních +8,6 m a 11,2 m. Jejich součástí je 

vestavba stabilizačních zapalovacích hořáků o výkonu 6,22 MW, viz výše. 

2.3 Základní charakteristiky dostupných paliv  

2.3.1 Vysokopecní plyn 

Hustota   1,2 kg/m3 

Meze výbušnosti  35-65 % 

Bod vzplanutí  605 °C 

Výhřevnost   2,9 - 3,5 MJ/N m-3 

Složení : H2  1,5-5 % obj 

  CO  21-26 % obj. 

  CO2  15-22 % obj. 

  N2  55-60 % obj. 

  CnHm  1 % obj. 

2.3.2 Koksárenský plyn 

Hustota   0,55 kg/m3 

Meze výbušnosti  4-35 % 

Bod vzplanutí  560 °C 

Výhřevnost   16 MJ/N m-3 

Složení : H2  55-58 % obj 

  CO  6-7  % obj. 

  CO2  2-2,5 % obj. 

  N2  6-10 % obj. 

CH4  22-26% obj. 

  CnHm  2 % obj. 
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2.3.3 Uhlí 

Výhřevnost  22-25 MJ/kg-1 

Granulometrie 0-40 mm  

Jemnost uhlí  zbytek na sítě R200 1-4 %  

   zbytek na sítě R90 10-22 % 

Složení : 

   Obsah vody v palivu 5-12 % 

   Obsah popele v su�ině 17-25 % 

   Obsah síry v su�ině 0,2-0,5 % 

   Prchavé hořlaviny  25-35 % 

2.4 Porovnání emisí a směsného limitu při spalování  uhlí 
rozdílné kvality pro různé příkony vysokopecního plynu [3.] 

Před rozhodnutím o volbě konečné varianty rekonstrukce kotle K11 byly 
provedeny  výpočty koncentrace SO2 ve spalinách pro spalování uhlí 
s rozdílným obsahem síry a pro různá mno�ství spalovaného plynu. 
V následujících tabulkách jsou tučně zvýrazněny případy, kdy by byl povolený 
limit překročen. 

Tabulka č.2 Porovnání vypočtených emisí a směsného limitu při spalování 
ostravského uhlí 

Qi
r 

[MJ/kg] 

Sr [%] Vspal. [m3/kg] koncentrace SO2 ve 

spalinách [mg/Nm3] 

limit SO2 [mg/Nm3] 

22 0,3 8,18 660 400 

22 0,5 8,18 1 100 400 

25 0,3 9,06 596 400 

25 0,5 9,06 993 400 

Tabulka č.3 Porovnání vypočtených emisí a směsného limitu při spalování 
ruského uhlí 

Qi
r 

[MJ/kg] 

Sr [%] Vspal. [m3/kg] koncentrace SO2 ve 

spalinách [mg/Nm3] 

limit SO2 [mg/Nm3] 

26 0,24 9,35 462 400 

26 0,29 9,35 558 400 

27,5 0,24 9,79 441 400 

27,5 0,29 9,79 553 400 
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Tabulka č.4 Porovnání vypočtených emisí a směsného limitu pro 10 % 
jmenovitého příkonu ve spalovaném vysokopecním plynu, tj.        
24 240 Nm3/hod 

Qi
r 

[MJ/kg] 

Sr [%] koksárenský plyn pro 

stabilizaci [m3/hod] 

koncentrace SO2 ve 

spalinách [mg/Nm3] 

směsný limit SO2 

[mg/Nm3] 

27,5 0,24 0 

2 000 

386 

372 

440 

440 

26 0,24 0 

2 000 

405 

391 

440 

440 

27,5 0,29 0 

2 000 

485 
465 

440 

440 

26 0,29 0 

2 000 

489 
470 

440 

440 

25 0,3 0 

2 000 

523 
503 

440 

440 

22 0,3 

 

0 

2 000 

582 
559 

440 

440 

25 0,5 0 

2 000 

872 
834 

440 

440 

22 0,5 0 

2 000 

970 
928 

440 

440 
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Tabulka č.5 Porovnání vypočtených emisí a směsného limitu pro 20 % 
jmenovitého příkonu ve spalovaném vysokopecním plynu, tj.        
48 480 Nm3/hod 

Qi
r 

[MJ/kg] 

Sr [%] koksárenský plyn pro 

stabilizaci [m3/hod] 

koncentrace SO2 

ve spalinách 

[mg/Nm3] 

směsný limit SO2 

[mg/Nm3] 

27,5 0,24 0 

2 000 

335 

321 

480 

480 

26 0,24 0 

2 000 

352 

337 

480 

480 

27,5 0,29 0 

2 000 

420 

402 

480 

480 

26 0,29 0 

2 000 

424 

406 

480 

480 

25 0,3 0 

2 000 

454 

434 

480 

480 

22 0,3 

 

0 

2 000 

506 

484 

480 

480 

25 0,5 0 

2 000 

757 

721 

480 

480 

22 0,5 0 

2 000 

844 

803 

480 

480 
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Tabulka č.6 Porovnání vypočtených emisí a směsného limitu pro 30 % 
jmenovitého příkonu ve spalovaném vysokopecním plynu, tj.        
72 720 Nm3/hod 

Qi
r 

[MJ/kg] 

Sr [%] koksárenský plyn pro 

stabilizaci [m3/hod] 

koncentrace SO2 

ve spalinách 

[mg/Nm3] 

směsný limit SO2 

[mg/Nm3] 

25 0,3 0 

2 000 

388 

366 

520 

520 

22 0,3 

 

0 

2 000 

434 

412 

520 

520 

25 0,5 0 

2 000 

647 

611 

520 

520 

22 0,5 0 

2 000 

724 

683 

520 

520 

 

Tabulka č.7 Porovnání vypočtených emisí a směsného limitu pro 40 % 
jmenovitého příkonu ve spalovaném vysokopecním plynu, tj. 96 
960 Nm3/hod 

Qi
r 

[MJ/kg] 

Sr [%] koksárenský plyn pro 

stabilizaci [m3/hod] 

koncentrace SO2 

ve spalinách 

[mg/Nm3] 

směsný limit SO2 

[mg/Nm3] 

25 0,3 0 

2 000 

325 

307 

560 

560 

22 0,3 

 

0 

2 000 

365 

343 

560 

560 

25 0,5 0 

2 000 

543 

507 

560 

560 

22 0,5 0 

2 000 

609 

568 

560 

560 
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2.5 Možné varianty ře�ení rekonstrukce kotle K11 

2.5.1 Plnění nového limitu emisí pou�itím nízkosirnatého paliva 

Využití nízkosirnatého vysoce výhřevného uhlí v kombinaci s hutními plyny, 

zejména vysokopecním plynem. 

- Výhody tohoto ře�ení: 

vyu�ití směsného limitu SO2, zejména spalováním bezsirnatého vysokopecního 

plynu, který však má dle legislativy dvojnásobný emisní limit oproti uhlí (viz 

tabulka č. 1),  odpadá nutnost stavby odsíření (úspora investičních a provozních 

nákladů). 

- Nevýhody tohoto ře�ení: 

závislost na kvalitě pou�itého uhlí, nutnost provést zásah do hořákového 

systému kotle, navrhnout úpravy a provést přepočet kotle. S růstem podílu 

spalovaného plynu na tepelném příkonu kotle se negativně projevuje vliv limitu 

NOx pro plyny (200 mg/Nm3) oproti uhlí (500 mg/Nm3) s dopadem do směsného 

limitu (viz tabulka č. 1) a nutností ře�it problematiku NOx celého hořákového 

systému, nutno navrhnout úpravy a provést přepočet kotle. 

2.5.2 Odsíření kotle 

Pro snížení emisí SO2 byla zva�ována mo�nost odsíření spalin v cirkulující 

fluidní vrstvě. Jako sorpční činidlo byl navrhován bezvodý vápenný hydrát. Při 

kontaktu spalin s vápenným aditivem probíhají tyto hlavní reakce: 

Ca(OH)2  + SO2            CaSO3 . H2O 

Ca(OH)2  + SO3            CaSO4 . H2O 

Kromě těchto hlavních reakcí se vápenný sorbent váže také na chloridy a 

fluoridy v plynné fázi: 

Ca(OH)2  + 2 HCl              CaCl2 + 2 H2O 

Ca(OH)2  + 2 HF               CaF2  + 2 H2O 

Hlavní částí odsiřovacího zařízení je vertikální fluidní absorber. Ten je tvořen 

horní válcovou částí a podstatně krat�í dolní válcovou částí o men�ím průměru. 

Obě válcové části jsou spojeny kusem ve tvaru Venturiho dýzy. Do spodní části 

je dávkován čerstvý vápenný sorbent, recirkulující ji� pou�itá hmota a jsou zde 

přiváděny spaliny. Díky velké rychlosti spalin na vstupu do spodní části jsou 

sypké částice uná�eny vzhůru. Uvnitř Venturyho dýzy jsou tyto sypké částice 
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homogenně rozptýleny do spalin a urychleny ve svislém směru. V horní části 

fluidního absorbéru klesne rychlost spalin a tudíž proud spalin již neudrží ve 

vznosu v�echen sypký materiál. Tě��í částice klesají podél plá�tě absorberu a� 

k Venturiho dýze, kde jsou opět uvedeny do vznosu. Jemněj�í frakce, která 

opouští absorber v horní částí, je zachycena popílkovým filtrem a vět�ina je 

vrácena zpět. Viz příloha č. 1. 

Nejlep�í podmínky pro průběh chemických reakcí nastávají pří teplotách těsně 

nad rosným bodem spalin. Proto je teplota regulována vstřikováním vodní mlhy 

do horní části absorberu. Při men�ím mno�ství spalin je aktivována recyklace 

spalin.   

Z výsledků studie odsíření také vyplývá, že odhadované náklady na samostatné 

odsíření kotle K11 se pohybují v rozmezí 250 až 490 mil.Kč. Dolní hranice 

investičních nákladů platí za předpokladu jednostupňové filtrace, tj. předřazení 

odsiřovacího reaktoru do spalinovodu mezi kotel a stávající elektrostatický filtr a 

vyu�ití tohoto filtru pro odloučení produktu odsíření z odsířených spalin. 

2.5.3 Spalování zvýšeného množství vysokopecní plynu 

Vysokopecní plyn neobsahuje síru, a proto při zvy�ování mno�ství spáleného 

plynu v kombinaci s uhlím dochází ke snižování koncentrace SO2 ve spalinách 

(viz. tabulka č. 4 až 7) Další výhodou tohoto ře�ení je zvý�ení emisního limitu 

pro kotel díky mechanizmu stanovení směsných limitu dle přílohy č. 4 k nařízení 

vlády č. 352/2002 Sb., avšak emisní limity NOx a CO se při zvýšení podílu plynu 

snižují (viz tabulka č. 1 a graf. č. 1).  
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Pro realizaci byla zvolena tato varianta. Jedním z faktorů který hovořil ve 

prospěch tohoto ře�ení byl příznivý dopad spalování vyššího objemu 

vysokopecního plynu na ekonomiku provozu. To vyplývá ze skutečnosti, �e 

vysokopecní plyn je vedlej�í produkt při výrobě surového �eleza. Ve společnosti 

Arcelor Mittal se míchá s koksárenským plynem, případně se zemním a 

degazačním plynem a takto vzniklý směsný plyn je využíván k ohřevu v hutních 

technologiích, samotný vysokopecní plyn je používán také k vyhřívání 

koksárenských baterií. Další část plynu je spalována v teplárně a přebytky musí 

být bez užitku likvidovány na spalovacích komínech.  Další úsporou při 

spalování plynu oproti uhlí je nižší energetická náročnost na dopravu plynu. A 

navíc odpadá energeticky velmi náročné mletí uhlí. 

3 Technické zadání úpravy kotle [3.] 

3.1 Cíl úpravy 

Zvýšení spalovací kapacity vysokopecního plynu ze současného stavu 30 000  

m3/hod na technické maximum. Horní hranice spalování plynu ohraničena 

snahou o max. využití stávajícího tlakového celku kotle bez zásadních zásahů 

do dimenzování výhřevných ploch a průtočných průřezů spalin kotle. 

Spalování zvýšeného množství vysokopecního plynu umožní provoz kotle bez 

odsíření, tj. plnění zpřísněných emisních limitů SO2 od roku 2008, za podmínky 

spalování ve směsi s ostravským uhlím o výhřevnosti min. 22,5 MJ/kg, plněním 

tzv. směsných limitů.  

Z tohoto důvodu bylo požadováno zvýšení spalovací kapacity vysokopecního 

plynu na min. hodnotu 100 000 m3/hod, max. množství 130 000 m3/hod. 

3.2 Požadované parametry a základní provozní režimy 

3.2.1  

Spalování vysokopecního plynu a uhelného prá�ku ve směsi s ostravským 

uhlím o výhřevností  min. 22,5 MJ/kg, stabilizace koksárenským plynem, 

po�adována minimalizace spotřeby koksárenského plynu pro stabilizaci a 

nají�dění. 
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Kvalita spalování a poměr mno�ství uhlí a plynu musí být takové, aby byly 

plněny směsné  limity emisí SO2, NOx, TZL a CO dle zákona 86/2002 Sb. 

Základní parametry kotle, tj. výkon, regulační rozsah, parametry páry, stabilita 

parametrů by měly zůstat zachovány (současný stav). 

3.2.2   

Samostatné spalování vysokopecního plynu se stabilizací koksárenským 

plynem (požadavek na minimalizaci stabilizace) na co možná nejvyšší parní 

výkon se stabilními parametry páry (T,p), výkonu (kolísání) a emisí dle zákona 

č. 86/2002 Sb. Předpokládal se provoz mlýnského okruhu s dopravou mletého 

prá�ku pro potřeby kotlů K9, K10. 

3.2.3   

Provoz jen na uhlí v případě výstavby odsíření v budoucnu (závislé na 

rozhodnutí o udělení vý�e emisních stropů pro teplárnu). Základní parametry 

kotle, tj. výkon, regulační rozsah, parametry páry (T,p) by měly zůstat 

zachovány (současný stav). 

3.2.4   

Pro všechny popsané režimy platí požadavek dosahování co nejvy��í účinnosti 

spalování, dosa�ení nízkého nedopalu při spalování uhlí v popílku i ve strusce, 

plnění emisí SO2, NOX, CO a TZL dle požadavku zákona 86/2002 Sb. 

4 Technické ře�ení rekonstrukce kotle 

Vzhledem k rozsáhlé problematice a termínovým požadavkům zadavatele bylo 

ře�ení rozděleno do dvou etap: 

4.1 První etapa 

Úpravy v první etapě měly umo�nit zvý�ení podílů spalování vysokopecního 

plynu na požadovaných 130 tis. Nm3/hod. To si vy�ádalo výměnu a zvý�ení 

počtu plynových hořáků. Původní hořáky pro spalování koksárenského plynu na 

bočních stěnách kotle byly zachovány. Dva nové vysokopecní hořáky byly 

umístěny na bočních stěnách spalovací komory, v místě bývalých 
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vysokopecních hořáků a další dva ve stejné výšce, v místě bývalých spodních 

prá�kových hořáků na přední stěně spalovací komory kotle. Pro zaústění 

hořáků byly do membránových stěn vyměněny čtyři hořáková okna ve vý�ce + 

8,600. 

Parametry nových hořáků: 

Jako zapalovací a stabilizační palivo je pou�it koksárenský plyn  

Spotřeba koksárenského plynu  200 N m3/hod 

Spotřeba vysokopecního plynu  max. 32 500 N m3/hod 

Pro snížení spotřeby koksárenského plynu bylo instalováno kontinuální měření 

teploty ve spalovací komoře. Pokud je teplota vy��í ne� 750°C (nad zápalnou 

teplotou vysokopecního plynu), je přívod koksárenského plynu pro stabilizaci 

odstaven. Při poklesu teploty dochází automaticky k zapálení stabilizačních 

hořáků, jestliže nedojde k jejich najetí, řídící systém odstaví výkonové hořáky 

vysokopecního plynu. 

Nově byl proveden přívod vysokopecního plynu a to  dvěma potrubími DN 1400 

mm na místo původního jednoho potrubí DN 500. 

Navýšení množství spalovaného vysokopecního plynu si vy�ádalo rovně� 

úpravu spalinovodů a� po napojení do komína 165 m. Zvýšením množství 

spalin by vzhledem k průřezu původních kouřovodů docházelo k nepřípustnému 

zvý�ení rychlosti proudění spalin, co� by mělo za následek zvý�enou hlučnost, 

vibrace stěn kanálů a sní�ení účinnosti elektrostatického filtru. Proto musely být 

zvět�eny průřezy kouřovodů  a rovně� vyměněny spalinové ventilátory. 

Do třetího tahu na místo dvou vrchních dílů ohříváku vzduchu byl dodán nový 

přídavný ohřívák vody (EKO Ekonomizér) z důvodu lepšího využití tepla 

výstupních spalin.  

4.2 Druhá etapa 

Byla zaměřena na vylep�ení ekonomiky provozu a zlep�ení účinnosti kotle. 

Součástí druhé etapy byla také rekonstrukce mlýnského okruhu. Změny 

na mlýnském okruhu tato práce nepopisuje vzhledem k zanedbatelnému vlivu 

na ekonomiku provozu a na úroveň emisí. Úpravy mlýnského okruhu byly 

zaměřeny předev�ím na bezpečnost provozu v souvislosti s NV 406/2004 Sb. 
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V této etapě byl za zadní stěnu kotle nově umístěn ohřívák vysokopecního 

plynu. Je slo�en ze dvou samostatných bloků zvlá�ť pro pravou a levou větev 

(sever, jih). Spaliny, vycházející z ohříváku vzduchu, jsou kouřovodem přes 

přechodový kus vedeny do ohříváku. Ten je tvořen vodorovnými trubkami 

v uspořádání za sebou. Ohřívák je dvouchodý protiproudý. Vstup i výstup plynu 

z ohříváku je na stejné straně kouřovodu. Regulace teploty je prováděna 

smě�ováním studeného a ohřátého plynu. K tomuto účelu je přívodní a vstupní 

potrubí propojeno regulační klapou. 

Parametry ohříváku vysokopecního plynu: 

Tepelný výkon    5,1 MW 

Teplota plynu na vstupu   27° C 

Max. teplota plynu za reg. klapou  130° C 

Teplosměnná plocha ohříváku  1 778 m2 

Maximální průtočné mno�ství plynu 130 000 m3/hod 

4.3 Varianty provozu kotle, stávající stav [4.] 

4.3.1 Základní provoz - kombinované spalování uhlí a  

Stabilizace koksárenským plynem:  0 -1 500 Nm3/hod 

Výkon kotle:      200 - 230 t/hod 

Spotřeba vysokopecního plynu:    max. 100 000 až 130 000  Nm3/hod 

Teplota plynu na výstupu max.  130 °C 

Teplota spalin na vstupu ohříváku: 210 °C 

Teplota spalin na výstupu:   171 °C 

Pozn: 

Stabilizace hořáků vysokopecního plynu koksárenským plynem je z důvodu 

stabilizace výkonu kotle a minimalizace rizika výpadku hořáku vysokopecního 

plynu při výpadku prá�kových hořáků v provozu nepřetr�itě, odstávky pouze 

v případě nedostatku koksárenského plynu. 

4.3.2 Minimální výkon při kombinovaném spalování uhlí a 
vysokopecního plynu 

Stabilizace koksárenským plynem: 800 Nm3/hod 

Výkon kotle:      138 t/hod 
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Spotřeba vysokopecního plynu:  95 000 Nm3/hod 

Teplota plynu na výstupu:    117 °C 

Teplota spalin na vstupu:    180 °C 

Teplota spalin na výstupu:   141 °C 

4.3.3 Provoz jen na  vysokopecní plyn 

Stabilizace koksárenským plynem:  800 Nm3/hod 

Výkon kotle:      124 t/hod 

Spotřeba vysokopecního plynu:   max. 130 000 Nm3/hod 

Teplota plynu na výstupu:    125 °C 

Teplota spalin na vstupu:    199 °C 

Teplota spalin na výstupu:   153 °C 

5 Garanční měření [5.] 

Po ukončení druhé etapy provedla VŠB TU Ostrava garanční zkou�ky. Cílem 

garančních zkou�ek bylo prokázat, zda parametry kotle po rekonstrukci splňují 

hodnoty garantované dodavatelem. Měření byla prováděna při třech zkou�kách, 

které měly prověřit jednotlivé způsoby provozování . 

5.1 Zkouška č.1 (provoz jen na vysokopecní plyn) 

Stabilizace provozu před vlastní zkou�kou:   2 hod 

Doba trvání zkoušky:     4 hod 

Nastavené parametry: - Vysokopecní plyn  130 000 Nm3/hod 

- Koksárenský plyn  800 Nm3/hod 

Prokazované parametry: - Parní výkon   124 t/hod 

- Teplota přehřáté páry 530 ± 5 °C 

- Tlak přehřáté páry  9,6 MPa  

- Účinnost kotle  85,4 % 

- Emise  NOX   200 mg/Nm3  

CO  100 mg/Nm3 

SO2  800 mg/Nm3 

TZL  10 mg/Nm3 
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Garantované parametry byly splněny. Účinnost kotle při tomto provozu byla 

stanovena na 82,5 %. Emise přepočtené na referenční koncentraci O2 byly 

následující. 

Emise NOX / limit 72/200 mg/Nm3 

Emise CO / limit 7/100 mg/Nm3 

Emise SO2 / limit 40/800 mg/Nm3 

5.2 Zkouška č.2 (spalování uhlí a vysokopecního plynu) 

Stabilizace provozu před vlastní zkou�kou:   2 hod 

Doba trvání zkoušky:     9 hod 

Nastavené parametry: - Vysokopecní plyn  130 000 Nm3/hod 

- Koksárenský plyn  0 Nm3/hod 

Prokazované parametry: - Parní výkon   230 t/hod 

- Teplota přehřáté páry 530 ± 5 °C 

- Tlak přehřáté páry  9,6 MPa  

- Účinnost kotle  87 % 

- Emise   NOX, CO, SO2, TZL, dle směsných limitů 

 

Garantované parametry byly splněny. Účinnost kotle při tomto provozu byla 

stanovena na 86,9 %. Emise přepočtené na referenční koncentraci O2 byly 

následující. 

Emise NOX / limit 327/335 mg/Nm3  

Emise CO / limit 16/167 mg/Nm3 

Emise SO2 / limit 409/620 mg/Nm3 

5.3 Zkou�ka č.3 (kombinované spalování uhlí a vysokopecního 
plynu - minimální výkon při kombinovaném spalováni) 

Stabilizace provozu před vlastní zkou�kou:   1 hod 

Doba trvání zkoušky:     5,5 hodiny 

Nastavené parametry: - Vysokopecní plyn  95 000 Nm3/hod 

- Koksárenský plyn  800 Nm3/hod 

Prokazované parametry: - Parní výkon   138 t/hod 

- Teplota přehřáté páry 530 ± 5 °C 
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- Tlak přehřáté páry  9,6 MPa  

- Emise   NOX, CO, SO2, TZL, dle směsných limitů 

 

Garantované parametry byly splněny. Emise přepočtené na referenční 

koncentraci O2 byly následující. 

Emise NOX / limit 257/286 mg/Nm3 

Emise CO / limit 18/143 mg/Nm3 

Emise SO2 / limit 284/686 mg/Nm3 

6 Vyhodnocení emisí dle ročních průměrů 

V následujících kapitolách a grafech jsou srovnávány emise jednotlivých 

�kodlivin, stanovené na základě ročních průměrných hodnot, přepočtených na 

referenční obsah O2. Grafy jsou tvořeny z provozních dat shrnutých v příloze   

č. 2. 

 Po rekonstrukci kotle, to je od roku 2005, se znatelně sní�ily emise v�ech 

škodlivin při zachování původních výkonových parametrů kotle. Viz graf č.2. 
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Graf č.2 Srovnání mno�ství vyprodukovaných �kodlivin před rekonstrukcí a po 

rekonstrukci.  
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6.1 Koncentrace SO2 

Nejvyšší pokles se projevil u SO2, kdy, při provozu pouze na plyn, se 

dostáváme zhruba až na desetinu původní hodnoty koncentrace. Když 

uvedenými hodnotami prolo�íme regresní přímku, mů�eme odhadovat 

koncentrace i při poměrech plynu a uhlí, které zatím nebyly odzkoušeny. 

Z grafu vyplývá, �e kotel by před rekonstrukcí musel spalovat minimálně 50% 

plynu, aby byl dodržen stanovený emisní limit. Kdežto rekonstruovaný kotel je 

je�tě při dvaceti procentním podílu plynu na tepelném příkonu stále pod hranicí 

povolených emisí SO2. Při provozu pouze na plyn, spaliny obsahují jen desetinu 

současné povolené koncentrace, což dává dobrý výhled do budoucna i při 

dal�ím mo�ném sni�ování emisních limitů. A tento výsledek vylepšuje celkovou 

bilanci kotelny. 
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Graf č.3 Srovnání emisního limitu a koncentrace SO2 před rekonstrukcí a po 

rekonstrukci. 
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6.2 Koncentrace NOX 

U kotle před rekonstrukcí s rostoucím podílem spalovaného plynu se rozdíl 

mezi skutečnými koncentracemi a povoleným limitem NOX je�tě zvět�oval. 

Těsně pod povolenou hranici koncentrace NOX bychom se dostali při 

dvacetiprocentním podílu plynu na tepelném příkonu. To ale odporuje 

požadavku minimálně padesátiprocentního podílu pro dodr�ení povolené 

koncentrace SO2. V současné době jsou koncentrace NOX uspokojivě pod 

povolenou hranicí. A v případě nutnosti spalovat menší podíl plynu se rezerva 

je�tě zvět�í. 
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Graf č.4 Srovnání emisního limitu a koncentrace NOX před rekonstrukcí a po 

rekonstrukci. 
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6.3 Koncentrace CO 

S koncentrací CO ve spalinách by pravděpodobně nebyly problémy ani před 

rekonstrukcí, ale současná křivka kopíruje povolený emisní limit z mnohem 

vět�í rezervou. Regresní křivka sice naznačuje, �e při ni��ím podílu 

spalovaného plynu (pod 40 %), budou koncentrace vy��í ne� před rekonstrukcí, 

ale to nevadí neboť i v této oblasti je koncentrace CO hluboko pod emisním 

limitem.  
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Graf č.5 Srovnání emisního limitu a koncentrace CO před rekonstrukcí a po 

rekonstrukci. 
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6.4 Hodnoty účinnosti 

Účinnosti kotle, které jsem stanovil na základě získaných provozních dat (viz. 

příloha č. 2) jsou uvedeny v grafu č. 5. Hrubý odhad účinnosti, vypočtený jako 

podíl tepla vyrobeného za jeden rok a tepla dodaného v palivu, se po 

rekonstrukci kotle snížil. To mů�e být ovlivněno nepřesností provozního měření 

mno�ství vysokopecního plynu. Na tuto skutečnost upozornily i garanční 

zkoušky. Hodnoty účinnosti zhruba odpovídají výsledkům garančního měření, 

při kterém byla účinnost stanovena nepřímou metodou dle ČSN 07 0302. 

V průběhu zkou�ky č. 1, to znamená při provozu jen na vysokopecní plyn, byla 

vypočtena účinnost 82,5 %. U zkou�ky č. 2., pří kombinované spalování uhlí a 

vysokopecní plynu, to bylo 86,9 %. 
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Graf č.6 Porovnání účinnosti v jednotlivých létech. 
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7 Závěr 

Výsledky garančních měření i dlouhodobé sledování provozu kotle potvrzují 

správnost vybrané varianty rekonstrukce kotle. Rekonstruovaný kotel splňuje 

emisní požadavky nařízení vlády č. 352/2002 Sb. s tak značnou rezervou, �e 

mů�eme předpokládat, že vyhoví i zpřísňujícím se legislativním po�adavkům. 

Dle změny č.7 integrovaného povolení vydané Krajským úřadem 

Moravskoslezského kraje dne 17.2.2009 budou od  1.1.2014  závazné tyto 

limity: 

  uhlí  NOx  200 mg/Nm3   

   SO2  200 mg/Nm3 

   CO  250 mg/Nm3 

   TZL  20 mg/Nm3 

        při referenční koncentraci O2  6 % 

  plyn  NOx  200 mg/Nm3 

   SO2  200 mg/Nm3 - vysokopecní plyn 

       400 mg/Nm3 - koksárenský plyn 

   CO  100 mg/Nm3  

   TZL  10 mg/Nm3 - vysokopecní plyn 

       20 mg/Nm3 - koksárenský plyn 

        při referenční koncentraci O2  3 % 

Jíž dnes víme, že bez dalších úprav lze kotel provozovat i po roce 2014. 
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