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Anotace  
 

Bakalářská práce je zaměřena na jeden z druhů odsíření spalin tepelné elektrárny v České 

republice. V našem případě se jedná o mokrou vápencovou vypírku instalovanou 

v elektrárně Počerady. Cílem odsíření spalin je hlavně snížení SO2 ve spalinách. 

V návaznosti na odsíření je využití enegrosádrovce, jako produktu odsíření, ze kterého se 

následně vyrábějí stavební hmoty jako např. sádrokartonové desky.    

 

Klíčová slova: odsíření, elektrárna, absorbér, vápencová vypírka, energosádrovec, 
sádrokartonová deska  
 
 
 
 
 
 
Annotation  
 

The bachelor work is aimed on one of the kinds of flue gas desulphurization of the thermal 

power station in the Czech Republic. In our case it concerns about the wet limestone 

process installed in Power Station Počerady. The aim of the desulphurization is mainly to 

reduce the SO2 (sulphur dioxide) in the flue gas. The FGD (flue gas desulphurization) 

gypsum as produkt from the desulphurization is following used for production of building 

material, for example the plaster wallboards.      

 

Keywords : desulphurization, power station, absorber, limestone scrubbing, FGD (flue gas 
desulphurization) gypsum, plaster wallboards 
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1. Úvod a cíl bakalářské práce  
 

Tepelná elektrárna Počerady, která je součástí elektrárenské společnosti ČEZ, a. s., 

leží v severozápadní části České republiky, přibližně uprostřed trojúhelníku měst Louny, 

Žatec, Most. Jedná se o region, ve kterém žiji, a proto jsem se zaměřil na tento, hlavně tedy 

v minulosti, zdroj znečištění. Tento byl na svou dobu pokrokově vyřešen instalovaným 

odsiřovacím zařízením, které je v současné době již zastaralé.    

Původní instalovaný výkon elektrárny Počerady byl 6 x 200 MW. Vlastní výstavba 

probíhala ve dvou fázích. První fází byla výstavba elektrárny Počerady I (bloky č. 1 až 4). 

Bloky č. 1 a 2 byly uvedeny do provozu v roce 1970, bloky č. 3 a 4 v roce 1971. V druhé 

fázi byla postavena elektrárna Počerady II (bloky č. 5 a 6). Tyto bloky byly uvedeny do 

provozu v roce 1977.  

V rámci útlumového programu uhelných elektráren byl k 1. 1. 1994 odstaven 

z provozu výrobní blok č. 1. Od tohoto data je elektrárna provozována s výkonem 5 x 200 

MW a tímto svým instalovaným výkonem a vysokým vytěžováním (přibližně 6 TWh 

ročně) ovlivňuje významným způsobem životní prostředí v oblasti severozápadních Čech.  

Ostatní výrobní bloky prošly mezi lety 1990 až 2000 rozsáhlým modernizačním a 

ekologickým programem, který umožnil dosažení lepších technických parametrů a 

s rezervou zabezpečil plnění náročných požadavků nové legislativy zaměřené na životní 

prostředí. 

Realizace ekologického programu umožnila vedení elektrárny změnit zásadním 

způsobem svou podnikatelskou filozofii. Původní podnikatelská filozofie byla založena na 

výrobě elektrické energie jako jediného produktu. Následně vyvolanou skutečností pak 

byla produkce velkého množství nežádoucích emisí a odpadů (CO, SO2, NO2, CH4 a TZL).  

Smyslem nové podnikatelské filozofie bylo vytvoření takového stavu 

technologických procesů v elektrárně, které umožňují kromě výroby elektrické energie 

(jakožto dominantního produktu elektrárny), také výrobu celé řady stavebních hmot 

z původně odpadních produktů. Tohoto stavu bylo dosaženo současně s významným 

omezením veškerých produkovaných emisí a odpadů. Vyrobené stavební hmoty jsou pak 

komerčně poměrně dobře využitelné. Součástí této podnikatelské filozofie je i snaha o 
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dosažení takového stavu koloběhu veškerých hmot ve výrobním zařízení, při kterém může 

být elektrárna provozována v co nejvyšší míře s bezodpadovou technologií.  

V případě tepelné elektrárny spalující uhlí existují v podstatě několik základních 

směrů vedoucích ke snížení emisí SO2 a NOx, kdy jedním z nich je odsíření.  

Účelem odsiřování je výrazné snížení úletu oxidu siřičitého (SO2) a dalších 

nežádoucích látek jako např. fluoru a chloru (až o 70 %) a oxidů dusíku (cca o 10 %).  

V absorbérech odsiřovacích zařízení se odstraní ještě převážná část toho popílku, který se 

nepodařilo zachytit v elektroodlučovačích výrobních bloků. Tím se v absorbérech částečně 

zachytí také těžké kovy jako např. rtuť, olovo a arsen.  

Elektrárna obdržela certifikát Systém environmentálního managementu a současně 

splňuje normu ISO 14001. Většina odpadu se zpracovává na stavební hmoty (např. 

sádrokartonové desky) [5]. 

 

 

Obrázek č. 1 – celkový pohled na elektrárnu Počerady (Zdroj:www.cez .cz) 
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Elektrárna Počerady patří mezi nejvyužívanější uhelné elektrárny v České republice. Svým 

instalovaným výkonem a poměrně vysokým vytěžováním ovlivňuje významným 

způsobem ekonomiku a životní prostředí celého regionu severozápadních Čech. 

Realizované technické a ekologické programy elektrárně zajišťují spolehlivý, ekonomický 

a k životnímu prostředí šetrný provoz, plně srovnatelný s obdobnými provozy ve 

vyspělých státech Evropy.  

Cílem mojí bakalářské práce je podat ucelené informace o funkčnosti, technických 

parametrech a významu realizace odsíření na blocích č. 2, 3 a 4 elektrárny Počerady.  

Výstavba odsiřování v elektrárně Počerady byla zahájena v roce 1990 na dvou 

výrobních 200 MW blocích označených čísly 5 a 6. Oba dva bloky byly uvedeny do 

provozu na podzim roku 1994 jako vůbec první odsířené bloky v České republice. 

V polovině téhož roku byla zahájena výstavba odsiřovacích zařízení bloků č. 2, 3 a 4. 

Všechny tři bloky byly uvedeny do provozu na podzim roku 1996. Odsiřovací zařízení 

těchto bloků je provedeno na principu mokré vápencové vypírky.  
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2. Popis tepelné elektrárny Počerady   

 

Elektrárna Počerady se nachází v nadmořské výšce 214,55 m. Základní technická 

koncepce všech výrobních 200 MW bloků elektrárny je stejná. Jednotlivé výrobní bloky 

jsou od roku 2002 řízeny z jedné společné dozorovny (tzv. megavelínu). Megavelín slouží 

jako řídící centrum technologických procesů přímo spojených s výrobou elektrické energie 

(kotelna, strojovna, elektrofiltr) a některých dalších provozů (odsiřování, vodní 

hospodářství).   

Celá elektrárna je provedena v takzvaném blokovém uspořádání. Vlastní výrobní 

bloky se skládají z objektů strojovny, mezistrojovny, kotelny, elektroodlučovače, chladící 

věže a odsiřovacího zařízení. Každý z těchto výrobních bloků může být provozován 

samostatně, bez ohledu na provoz dalších výrobních bloků. Ke svému provozu však musí 

mít k dispozici společné zařízení své dvojice bloků (1 a 2, 3 a 4, 5 a 6) a některá další 

společná zařízení elektrárny. 

Mezi společné dvojice zařízení výrobních bloků patří zauhlovací most kotlů, 

bagrovací stanice (pro hydraulický odběr strusky dopravované do provozu odvodnění 

strusky) a vývodový transformátor.  

Pro všechny výrobní bloky pak slouží tato společná zařízení elektrárny:  

- hlubinné zásobníky uhelného paliva   

- systém pásového zauhlování výrobních bloků 

- čerpací stanice Ohře  

- chemická úpravna vody  

Kromě těchto hlavních částí společných zařízení je v elektrárně ještě celá řada 

dalších společných zařízení jako například čerpací stanice chladicí vody, plynové 

hospodářství (zemní plyn), vodíkové hospodářství, kompresorová stanice, provoz 

odvodnění strusky, výroba a expedice stabilizátu, společné provozovny odsiřovacích 

zařízení, rozmrazovací tunel a řada dalších pomocných zařízení.  
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Mezi společné části zařízení elektrárny patří rovněž tři komíny. Komín pro výrobní 

bloky č. 2, 3 a 4 a komín pro nouzové stavy mají výšku 200 m. Komín pro výrobní bloky 

č. 5 a 6 je vysoký 220 m.       

 

Obrázek č. 2 – pohled na jednotlivé výrobní bloky, komíny a chladící věže (Zdroj:www.cez. cz) 

2.1. Turbíny   
 

Turbíny firmy Škoda Plzeň jsou třítělesové, kondenzační s přehřívákem páry mezi 

vysokotlakým a středotlakým dílem a osmi neregulovanými odběry páry pro ohřívání 

turbínového kondenzátu a napájecí vody. Vysokotlaké a středotlaké těleso turbíny je 

provedeno jako dvouplášťové. Nízkotlaké těleso má dvouproudé uspořádání. 

Z nízkotlakého dílu turbíny vystupuje pára do dvoutahového kondenzátu.  

Jmenovitý výkon turbíny:     200 MW  

jmenovité parametry před turbínou:     16,2 MPa/535 °C 

jmenovité parametry  

před středotlakým tělesem:   

(bloky č. 2, 3 a 4)      3,5 MPa/545 °C   

jmenovité parametry  

před středotlakým tělesem  

(bloky č. 5 a 6)      3,5 MPa/535 °C 
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hmotnost turbíny:      485 t  

počet otáček:       3000 ot/min 

 

2.2. Strojovny  

 

 Strojovny počeradských bloků 200 MW jsou postaveny z montovaného 

železobetonu a nejsou podsklepeny. Vlastní turbíny s alternátory jsou umístěny 

v samostatných boxech, které jsou odděleny od ostatních turbosoustrojí. Každý z boxů má 

dvě posuvné střechy. Nad těmito boxy pojíždí dva portálové jeřáby a nosnosti 50 tun, 

umožňující montáž a demontáž turbín a alternátorů.  

Jmenovitý výkon:      200 MW, 235 MVA    

napětí:        15 kV 

účiník:        0,85  

počet otáček:       3000 ot/min (při 50 Hz) 

hmotnost statoru:       191 t  

hmotnost rotoru:      44 t  

 Alternátory pracují vždy po dvou do jednoho vývodového transformátoru 450 

MVA. (Alternátor bloku č. 2 je napojen do vývodového transformátoru samostatně). 

Každý vývodový transformátor se skládá ze tří jednofázových jednotek 150/75/75 MVA. 

 

2.3. Zajišťování vlastní spotřeby elektrické energie  

 

 Vlastní spotřeba elektrické energie jednotlivých bloků 200 MW je zajištěna 

odbočkovým transformátorem od vlastního alternátoru nebo přes transformátory vlastní 

spotřeby z venkovní sítě 110 kV. V případě selhání obou těchto zdrojů nabíhá automaticky 

dieselagregát 200 kVA, jehož provoz umožňuje spolehlivý doběh všech zařízení bloku.  

 

2.4. Vodní hospodářství  
 

 Elektrárna je zásobována průmyslovou (tzv. surovou) vodou z řeky Ohře. Vtokový 

objekt je postaven u obce Březno poblíž Loun. Z Ohře se odebírá téměř 1 m3 vody/sec. 
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Voda prochází na vtokovém objektu přes hrubé česle a je dopravována do čerpací stanice 

dvěma betonovými potrubími o průměru 1000 mm do 1,1 km vzdálené čerpací stanice. 

 Na čerpací stanici prochází veškerá voda přes jemné česle a tlakové samočistící 

filtry a následně je dopravována čerpadly třemi ocelovými potrubími o průměru 2 x 600 

mm a 1 x 700 mm do dvou vodojemů vzdálených 5,65 km od elektrárny. Z vodojemů je 

voda přiváděna samospádem třemi potrubími stejných parametrů do chemické úpravny 

vody v elektrárně.  

 V chemické úpravně vody se voda upravuje filtrováním v pískových filtrech a dále 

se upravuje alkalickým nebo kyselým čiřením a následnou demineralizací na iontových 

filtrech na vodu, která má kvalitu vhodnou pro napájení kotlů jednotlivých bloků.  

 Demineralizovaná voda slouží v elektrárně k napájení kotlů a následně k přeměně 

vody na páru ohřevem v kotli a k předání tepelné energie páry turbíně. Filtrovaná voda 

souží v elektrárně:  

- k chlazení páry v kondenzátorech turbín  

- k chlazení některých strojních zařízení (zejména ložisek) 

- k hydraulické dopravě strusky kotlů do provozu odvodnění strusky 

Chlazení kondenzátu je cirkulační a každý výrobní blok je vybaven jednou chladící 

věží typu Itterson s přirozeným tahem vzduchu. Chladící věže mají tvar rotačního 

hyperboloidu. Jejich výška je 100 m.  

Přesto, že má elektrárna vytvořen uzavřený okruh vody a páry, dochází v tomto 

okruhu ke značným ztrátám. K největší ztrátě vody dochází odparem ochlazující se vody 

v chladicích věžích. Tuto ztrátu nelze pro nemožnost jiného druhu chlazení odstranit.  

množství chladící vody (pro jeden blok)    21 900 m3/hod. 

množství odpařené vody (z jedné chladící věže)   450 m3/hod 

rozdíl teploty vody před a po chlazení     z 32 °C na 22°C  

Elektrárna nevyrábí teplo pro účely teplofikace a menší množství vyrobeného tepla 

využívá jen pro potřeby vytápění vlastních provozů.   
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2.5. Kotle  
 

Kotle PG 640 firmy Vítkovice jsou postaveny v tzv. polovenkovním provedení. 

Jsou to kotle průtlačné, s přihříváním páry, dvojtlaké, granulační a s umělým tahem. 

Veškerá podlaží jsou provedena jako ocelová, plechové zauhlovací zásobníky (bunkry) 

jsou zásobovány uhlím pásovou dopravou.  

Každý kotel má osm mlýnských okruhů s ventilátorovými mlýny na uhelné palivo. 

Palivo se vysušuje spalinami, které jsou foukány společně s uhelným práškem přímo do 

kotlů. Pro najíždění kotlů a pro případnou stabilizaci hoření je každý z kotlů vybaven 

celkem šesti plynovými hořáky na zemní plyn. Kotle jsou osazeny vždy dvěma axiálními 

vzduchovými a dvěma axiálními kouřovými ventilátory.  

Každý kotel je vybaven jednou turbonapáječkou. Ta je složena z kondenzační 

turbíny od firmy První Brněnská strojírna (bloky č. 2, 3 a 4) a od firmy Škoda Plzeň (bloky 

č. 5 a 6) o výkonu 7,15 MW a z vysokotlakého napájecího čerpadla německé firmy KSB o 

výkonu 640 t/hod, které tlačí vodu do kotlů pod tlakem až 25 MPa. Jako záložní zdroj má 

každý z kotlů dvě elektronapáječky.  

jmenovitý výkon kotle:     640 t páry/hod. 

jmenovité parametry ostré (přehřáté) páry:    16,2 MPa při teplotě 540 °C              

jmenovité parametry přihřáté páry:     3,5 MPa při teplotě 550/540 °C 

teplota napájecí vody:      250 °C  

účinnost kotle při jmenovitém výkonu:   86,5 % 

 

2.6. Elektroodlučovače popílku 
 

 Elektroodlučovače neboli elektrostatické odlučovače suchého popílku patří mezi 

základní části výrobních bloků. V elektroodlučovačích se z kouřových plynů odlučují 

pevné částice popílku. Účinnost elektroodlučovačů je přibližně 99,97 % a koncentrace 
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tuhých emisí ve spalinách za elektroodlučovači je nižší než 50 mg/Nm3. (Nm3 = normální 

m3 za přesně definovaných podmínek tlaku, teploty, relativní vlhkosti a referenční hodnoty 

kyslíku). 

 

2.7. Suchý odběr popílku a odběr strusky  

 

 V elektroodlučovačích se odloučený suchý popílek odebírá systémem komorových 

podavačů a je dopravován potrubím pneumatické dopravy do blokových mezisil a dále do 

velkokapacitních sil suchého popílku nebo do expedičního sila suchého popílku, odkud je 

distribuován odběratelům. U odběratelů je suchý popílek používán jako neaktivní přísada 

do malt a betonů a jako podsypový materiál vozovek zpevněných betonem.   

 Na jednotlivých kotlích výrobních bloků je odebraná struska (tuhý zbytek ze 

spáleného uhelného paliva) rozdrcena drtiči strusky a splavována vodou do bagrovací 

stanice příslušné dvojice bloků a odtud je dopravována hydraulickým potrubím do provozu 

odvodnění strusky.  

 

2.8. Zauhlování  
 

 Vlastní zauhlování zajišťuje ve své první části, kterou tvoří dva hlubinné zásobníky 

paliva, překládku paliva z železničních souprav do obou těchto zásobníků, ve své další 

části pak přepravu paliva klasickými (otevřenými) pásovými či (uzavřenými) hadicovými 

dopravníky z hlubinných zásobníků do zásobníků paliva umístěných na jednotlivých 

kotlích výrobních bloků.  

 Mimo přímé cesty dopravy paliva z hlubinných zásobníků do zásobníků paliva 

jednotlivých kotlů zajišťuje systém zauhlování také vytváření rezervní zásoby paliva 

formou venkovního skládkování pro případ eventuálního přerušení toku paliva, a to 

z jakýchkoli důvodů.  
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2.9. Uhelné palivo 
 

 Palivem v elektrárně Počerady je hnědé nízkoenergetické uhlí, které je do 

elektrárny dopravováno po železnici z povrchových dolů mostecké pánve, převážně 

z lokality Hrabák – dodavatel MUS a.s.  

Tabulka č. 1 – charakteristika dodávaného hnědého uhlí 

Hnědé uhlí 10,5 ÷ 12,7 MJ/kg 

Obsah vody (průměr) 29 % 

Obsah popela (průměr) 27 % 

Obsah popela v sušině (průměr) 38 %, max. 40 % 

Zrnění 0 ÷ 40 mm 

Předpokládaná sypná hmotnost 675 kg/m3  

Bod měknutí popela T1 1200 oC 

Bod tání popela T2 1300 oC 

Bod tečení popela T3, větší než 1400 oC 

Obsah síry v sušině (průměr) 1,4 %, max. 2,1 % 

Obsah prchavých látek v hořlavině (průměr) 54 % 

Tabulka č. 2 – analýza popela  

analýza popela  min. střední max. 

SiO2 % váh. 48,59 53,41 60,16 

Al2O3 % váh. 10,71 28,52 35,01 

Fe2O3 % váh. 4,15   9,09 24,20 

CaO % váh. 1,22   2,49   7,90 

MgO % váh. 0,20   1,22   4,64 

SO3 % váh.  0,20   1,26   4,18 

TiO2 % váh. 0,66 1,82   2,78 

Na2O % váh. 0,12 0,57   2,44 

K2O % váh. 0,64 1,37   3,53 

Celkem   99,75   
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2.10. Systém zauhlování          

 

 Systém zauhlování je vzhledem k původnímu projektovému řešení elektrárny 

rozčleněn do dvou podsystémů (EPOČ I a EPOČ II), které jsou do jisté míry na sobě 

nezávislé, ale zároveň mezi sebou propojené tak, že pro část EPOČ I je zajištěna doprava 

paliva dvěma samostatnými cestami, a to jak vlastní cestou přes hadicové dopravníky 

paliva, tak i přes dopravu paliva zauhlování EPOČ II. Obrácený postup, tedy zauhlování 

části EPOČ II z části EPOČ I, není možný.  

 Chod celého systému zauhlování pak funguje tak, že přibližně 80 % veškerého 

uhelného paliva dodaného do elektrárny je dopravováno za provozu výrobních bloků 

pásovými dopravníky přímo do uhelných zásobníků (bunkrů) jednotlivých bloků a jen 

zbývající část je ukládána na venkovní skládky paliva. Výhoda tak vysokého procenta 

přímého zavážení paliva do kotlů spořívá v tom, že je významně omezena manipulace 

s palivem a zároveň je značně omezena prašnost celého systému.  

 Doba dopravy paliva z hlubinných zásobníků až do zásobníků jednotlivých kotlů 

trvá přibližně sedmnáct až dvacet minut.       

         

2.11. Řídicí systémy  
 

 Původní řídicí a kontrolní systémy výrobních bloků ERS a NOTRIK byly 

v průběhu devadesátých let nahrazeny mikroprocesorovým systémem americko-japonské 

firmy GE Fanuc.  

 Vlastní řízení je zajišťováno přes klávesnice řídicích počítačů ze společného 

megavelínu. K zobrazení stavů zařízení a k umožnění vlastních zásahů do chodu zařízení 

jednotlivých výrobních bloků je použit nadřazení kontrolní systém CIMPLICITY. Ten je 

rozdělen do dvou nezávislých částí s identickým programem. Obě části systému pracují 

paralelně, odděleně, a na sobě zcela nezávisle.  

 K řízení provozů odsiřování, zauhlování a vodního hospodářství je použito systému 

finské firmy VALMET Damatic XD. U některých dílčích zařízení je použito ještě dalších 

lokálních řídicích systémů.  
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 V elektrárně je také vybudována počítačová síť osazená v hlavních větvích 

optickými vlákny, která umožňuje propojení všech řídicích počítačů ve výrobě se všemi 

lokálními počítači. Tato síť umožňuje vedoucím pracovníkům elektrárny okamžitý přístup 

ke všem důležitým údajům.  

 

2.12. Ekologický program elektrárny 

 

 Technický a ekologický program realizovaný v elektrárně Počerady mezi lety 1990 

až 2000 se zaměřil na zásadní omezení tvorby všech emitovaných škodlivin a nežádoucích 

odpadů.  

 V oblasti omezení polétavého prachu (mikročástic suchého popílku) to bylo 

nahrazení původních kombinovaných, mechanicko-elektrostatických odlučovačů (bloky č. 

1 až 4), a elektrostatických odlučovačů (bloky č. 5 a 6) jejich totálními rekonstrukcemi, 

které umožnily nahrazení původních odlučovačů moderními elektroodlučovače nové 

generace.  

 Odloučením suchého popílku v elektroodlučovačích a následně jeho zbytku 

v absorbérech odsiřovacích zařízení se podařilo snížit roční úlet polétavého prachu 

emitovaného elektrárnou z 51 000 tun v roce 1981 na pouhých 250 tun v roce 2000 při 

zachování přibližně stejné výroby elektrické energie. Celkový pokles emisí polétavého 

prachu je tedy nižší o více než dva řády.  

 V oblasti snižování oxidů dusíku (NOx) a oxidu uhelnatého (CO) to byly v první 

řadě řídicí systémy, kterými se podařilo optimalizovat spalovací proces v kotlích výrobních 

bloků. V druhé řadě to pak byla instalace řízené distribuce přebytku vzduchu ve 

spalovacích komorách jednotlivých kotlů a tím i regulace dohořívání uhelného prachu.  

 Instalací řízené distribuce přebytku vzduchu se podařilo rovněž snížit množství 

nedopalu ve strusce (množství nespálených hořlavých částí v palivu) a tím se podařilo 

zlepšit i ekonomii výrobních bloků.  
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2.13. Odsiřování  
 

 V oblasti snižování oxidu siřičitého (SO2) to byla rozsáhlá investiční akce výstavby 

tzv. odsiřovacích zařízení. Průměrná účinnost odsiřovacích zařízení elektrárny dosahuje 

více než 95 %. Problematice a řešení odsíření elektrárny Počerady bude věnována 

samostatná kapitola.           

     

2.14. Požární bezpečnost     

 

 Všechny důležité části elektrárny jsou vybaveny automatickou požární signalizací 

(čidli a samočinnými hlásiči požáru), rozvodem požární vody a vhodně rozmístěnými 

ručními hasicími přístroji.  
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3. Problematika odsíření spalin v daném závodě  

 

3.1. Údaje o spalinách před odsiřovacím zařízením  

 

Tabulka č. 3 – údaje o spalinách při dimenzování odsiřovacího zařízení 

    175 MW  200 MW 

objem spalin  Nm3/s (suché)  241,4 275,9 

objem spalin Nm3/s (vlhké)  279,9 319,8 

což odpovídá: 

objem spalin Nm3/h (suché)  869 190   993 360 

objem spalin Nm3/h (vlhké)  1 007 465 1 151 389 

teplota spalin °C  172   +/- 10 

 

Tabulka č. 4 - analýza spalin 

  suché spaliny vlhké spaliny 

CO2   % obj.  12,2 10,52 

O2  % obj.  7,2 6,21 

SOx  % obj.  0,13 0,11 

N2 % obj. 80,47 69,42 

H2O  % obj.  ----- 13,73 

celkem   % obj.  100,00  100,00 

SOx  projektovaná  hodnota 
mg/Nm3 (suché) 

4 323  

SOx  max. hodnota mg/Nm3 
(suché) 

5 300  

NOx  mg/Nm3 (suché) 200 - 800  

Cl - mg/Nm3 (suché) 20 - 40  

F - mg/Nm3 (suché) 20 - 30  

Popel  200  
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3.2. Omezení emisí  

 

Platné emisní limity jsou stanoveny na základě zákona o ochraně ovzduší a dalších 

souvisejících předpisů. Emisní limit je stanoven jako hmotnostní koncentrace znečišťující 

látky v odpadních plynech.  

 

Tabulka č. 5 – emisní limity  

Tuhé látky - popílek Oxid siřičitý  SO2 Oxidy dusíku NOx Oxid uhelnatý CO 

100 mg/Nm3 500 mg/Nm3 650 mg/Nm3 250 mg/Nm3 

 

Emisní limit platí pro koncentrace přepočtené na suchý plyn při normálních 

podmínkách 101,325 kPa a 0 °C a pro obsah kyslíku ve spalinách ve výši 6 %. Limity 

koncentrací oxidů dusíku jsou uvedené jako oxid dusičitý NO2.   

 

Tabulka č. 6 - hodnoty zaručené výrobcem  

SO2 mg/Nm3 (suché) v čistých spalinách  Při méně než 400 

minimální hodnota odloučení SO2, platná pro celý rozsah zatížení a 
spektrum uhlí 

93,71 % 

koncentrace prachu ve spalinách a v odpadním vzduchu 

v různých částech zařízení 

50 mg/Nm3 (suché) 

 

Pro snadnější pochopení si lze celé odsiřovací zařízení rozdělit do tří základních 

okruhů. Okruh spalin, okruhu vápencové suspenze a okruhu energosádrovcové suspenze. 

Všechny tyto tři okruhy se pak stýkají ve vlastní odsiřovací jednotce, které se říká absorbér 

nebo také pračka. 

  

3.3. Okruh vápencové suspenze  

 

Dodávka vápence je pro elektrárnu Počerady zabezpečována z velkolomu Čertovy 

schody železniční dopravou. Dodávaný vápenec má zrnitost 10 až 90 mm. Z vagonů se 

kusový vápenec dopravuje na skládku vápence, odkud se pomocí pásových dopravníků 
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odebírá na mletí do kladivových mlýnů (první stupeň – suché mletí). V nich se mele za 

sucha na zrnitost 0 – 3 mm při výkonu 46 t/h. Domletí pak probíhá za mokra v kulových 

mlýnech. Kulový mlýn má výkon 25 t/h. Na kulový mlýn navazuje ještě spirálový třídič, 

který vrací zrna větší než 0,2 mm zpět do mlýna. Z mlýna suspenze odtéká do primární 

nádrže suspenze, kam se také přivádí procesní voda pro zředění suspenze k dalšímu 

zpracování. Z nádrže je suspenze čerpadly dopravována do hydrocyklonové stanice, ve 

které se odděluje hrubá suspenze, která odtéká zpět do mlýna, od jemné suspenze, ta 

odtéká do jedné ze zásobních nádrží vápencové suspenze. Výstupní suspenze za 

cyklonovými třídiči má zrnitost 0 až 22 µm.  

Pomletý vápenec se pak ředí vodou na 25 % sušiny CaCO3. Množství vápencové 

suspenze vstupující do absorbéru se reguluje v závislosti na obsahu SO2 ve spalinách a na 

množství proudících spalin podle hodnoty pH suspenze v absorbéru.  

Kvalitní funkce absorbérů je dána vhodně udržovanou hodnotou pH. Její optimální 

výše je u bloků č. 2, 3 a 4 přibližně „5,7“.  

 

 
Obrázek č. 3 – pohled na skládku vápence, budovu kalcinace a v zadní části zásobní sila sádry 

(Zdroj:autor) 
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3.4. Systém vedení spalin  

 

Systém vedení surových spalin je proveden pomocí vícedílných kouřových kanálů. 

Vstupní kouřovody jsou rozděleny na dva druhy, podle vnitřní protikorozní úpravy. První 

část kouřovodů od difuzorů kouřových ventilátorů bloku po vstup do tepelného výměníku 

je bez jakékoliv protikorozní ochrany. Druhá část kouřovodů od výstupu z tepelného 

výměníku po vstup do absorbéru je uvnitř opatřena protikorozní ochranou.    

Neodsířené kouřové plyny (spaliny) přicházející kouřovody, které jsou opatřeny 

tepelnou izolací o síle 100 mm a oplechovány hliníkovým plechem o tloušťce 1,5 mm 

z jednotlivých bloků o teplotě 179 ± 10 °C, jsou odváděny do výměníku tepla.  Všechny 

vstupní kouřovody jsou vybaveny monitorovacím systémem pro sledování kvality 

surových spalin tj.: 

- obsah prachu 

- obsah SO2 

- obsah O2 

- teplota odsířených spalin  

Ve výměníku tepla odevzdávají své tepelné energie, přičemž se ochladí na teplotu 

v rozmezích 130 až 139 °C. Pak teprve vstupují do vlastního absorbéru. V absorbéru 

prochází kouřové plyny u bloků č. 2, 3 a 4 protiproudu, u bloků č. 5 a 6 souproudou a 

protiproudovou sprchou, kterou je rozstřikován vodní roztok vápencové a 

energosádrovcové suspenze.  

Kouřové plyny jsou do absorbérů tlačeny kouřovými ventilátory kotlů jednotlivých 

bloků, přičemž bloky č. 3 a 4 mají každý svůj vlastní, samostatný posilovací kouřový 

ventilátor, umístěný ve vstupním kouřovodu před tepelným výměníkem. Bloky č. 5 a 6 

jsou konstrukčně řešeny tak, že na výstupu z absorbérů jsou zařazeny pomocné odtahové 

ventilátory. Blok č. 2 je bez pomocného ventilátoru. 

Při styku vápencové a energosádrovcové suspenze s kouřovými plyny ve sprše 

dochází k chemickým reakcím, které způsobují, že větší část nežádoucích plynů zůstává 

chemicky vázána ve vápencové a energosádrovcové suspenzi. Oxid siřičitý se z kouřových 
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plynů vypírá ve formě hydrogensiřičitanu vápenatého, který se oxidací se vzduchem 

přeměňuje na dihydrát síranu vápenatého.  

Vyčištěné spaliny prochází přes odlučovače kapek, ve kterých se zbavují drobných 

kapiček vody a vápencové a energosádrovcové suspenze a vrací se zpět přes výměník 

tepla, ve kterém se ohřejí z 58 až 60 °C na 80 až 90 °C. Pak odcházejí kouřovodem do 

komína. Důvodem zpětného ohřevu kouřových plynů jsou nejen důvody technologické 

(značná kondenzace par ve spodní části komína), nýbrž i nezbytnost plnění požadavků 

zákonných předpisů na imisní zatížení regionu.               

Tepelný výměník na blocích č. 2, 3 a 4 se skládá z pevného pláště a trubkovitého 

výměníku s velkým počtem teplosměnných trubek. Nevyčištěné spaliny proudí svisle dolů 

trubkami a předávají tepelnou energii vyčištěným spalinám, které tyto trubky obtékají. 

3.5. Okruh energosádrovcové suspenze 

Při provozu absorbéru dochází k odstranění SO2 a dalších nežádoucích látek 

z proudících spalin a vzniká energosádrovec. Usazováním pevných částeček vzniklého 

energosádrovce v absorbéru zabraňuje několik kusů míchadel. Vzniklá energosádrovcové 

suspenze se z jímky absorbéru odčerpává do odstředivek, v nichž se proplachuje a 

odvodňuje na požadovanou hodnotu vlhkosti. Filtrát se vrací čerpadlem zpět do pračky, 

kde se ředí obsah jímky absorbéru.  

Vypraný a odstředěný energosádrovec je dopravován do sil vlhkého energosádrovce, 

odkud je odebírán k dalšímu zpracování. Vlhký energosádrovec je pro odsiřování 

odpadním produktem. Zde proces odsiřování ve většině elektráren akciové společnosti 

ČEZ končí.  

V elektrárně Počerady je však tento odpadní produkt ještě dále zpracováván sušením 

při teplotě cca 140 °C a následnou kalcinací (tj. vypalováním při teplotě 180 °C), při 

kterém se energosádrovec přeměňuje na sádru. Technologické zařízení je uzpůsobeno na 

dodávku suché sádry ve formě prášku do sil. Kromě kalcinace je v elektrárně možné 

vzniklý energosádrovec po jeho sušení též briketovat a expedovat pro použití 

v cementářském průmyslu. V cementárnách slouží energosádrovec jako náhrada přírodního 

vápence a využívá se ho tam jako regulátoru tuhnutí cementu.  
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Voda v odsiřovacím okruhu 

Jako procesní či technologické vody je využíváno vody z chladicího okruhu 

kondenzátů turbin. Odpadní voda z odsiřovacího procesu je využívána pro výrobu 

stabilizátu.  

 

3.5.1. Systém čištění spalin – absorbér  

 

Systém čištění spalin se skládá z následujících částí:  

- systém absorbéru 
- systém cirkulace prací kapaliny (vápencové suspenze)   
- systém odtahu prací kapaliny (sádrovcové suspenze) 
- systém oxidačního vzduchu  
- systém procesní vody  
- systém odpadní vody 

Absorbéry jsou umístěny podél komunikace v řadě vedle sebe, podle příslušnosti 

k jednotlivým výrobním blokům. Absorbéry B 2, 3 jsou blíže k sobě, mají také společnou 

strojovnu, absorbér B 4 se samostatnou strojovnou je umístěn samostatně. 

Každý absorbér je uložen a ukotven na vlastním betonovém základu v úrovni + 0,45 m 

(B 2, 3) a 0,15 m (B 4). Je svařen z 15 různě vysokých ocelových kruhových prstenců o 

tloušťce plechu 8 - 16 mm, na poslední je navařena kuželová střecha. Na obvodu jsou 

navařena vstupní a výstupní hrdla pro spaliny. Dále jsou po obvodu navařena příslušná 

potrubní hrdla pro připojení potrubí, měřící zařízení a revizní a montážní průlezy.  

Plášť absorbéru je opatřen pomocnou ocelovou konstrukcí pro uložení obslužných 

plošin a schodišť, uložení potrubí a kabeláží. Součástí absorbérů jsou strojovny, kde jsou 

umístěna čerpadla, dmychadla, nádrže, vzdušníky, potrubní rozvody, vzduchotechnika atp. 

Tyto strojovny tvoří opláštěná ocelová konstrukce s pochozí střechou. 

Vnitřek absorbérů je opatřen vestavbami z různých nosníků pro uložení vnitřních 

rozvodů oxidačního vzduchu, potrubí rozstřikovacích rovin, obou odlučovačů kapek a 

potrubí jejich ostřikování. Dále je vnitřek absorbérů obložen dvouvrstvým pogumováním 

(jímka), vyložením z nerezového plechu HASTELLOY (plášť a strop), borosilikátovými 

cihlami (vstupní hrdlo) a nástřikem KERAFLAKE (výstupní hrdlo). 
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Kouřové plyny jsou do absorbérů tlačeny kouřovými ventilátory kotlů jednotlivých 

bloků, přičemž bloky č. 3 a 4 mají každý svůj vlastní, samostatný posilovací kouřový 

ventilátor, umístěný ve vstupním kouřovodu před tepelným výměníkem. Bloky č. 5 a 6 

jsou konstrukčně řešeny tak, že na výstupu z absorbérů jsou zařazeny pomocné odtahové 

ventilátory. Blok č. 2 je bez pomocného ventilátoru. Prací kapalina (vápencová suspenze) 

je nasávána čerpadly z jímky absorbéru a tyto jí dopravují do rozstřikovacích trysek 

jednotlivých rozstřikovacích rovin v absorbéru. Vápencová suspenze je do jímky absorbéru 

doplňována ze zásobní nádrže vápencové suspenze.   

Při styku vápencové a energosádrovcové suspenze s kouřovými plyny ve sprše dochází 

k chemickým reakcím, které způsobují, že větší část nežádoucích plynů zůstává chemicky 

vázána ve vápencové a energosádrovcové suspenzi. Oxid siřičitý se z kouřových plynů 

vypírá ve formě hydrogensiřičitanu vápenatého, který se oxidací se vzduchem přeměňuje 

na dihydrát síranu vápenatého.  

Pračka spalin – absorbér, je uzavřená ocelová válcová nádoba vysoká 33 m, o průměru 

13,1 m, věžového a protiproudého provedení, se čtyřmi rozstřikovacími rovinami 

vápencové suspenze.  

Skládá se z pěti hlavních částí:  

- vana (jímka) absorbéru s míchadly a příslušnými hrdly 
- plášť, včetně střechy, se všemi vstupními a výstupními hrdly  
- vnitřní rozvod oxidačního vzduchu  
- sprchová zóna (vestavba se čtyřmi rozstřikovacími rovinami)     
- sekce odlučování kapek (hrubý a jemný), včetně jejich oplachování 

 

Surové spaliny, ochlazené v tepelném výměníku ze + 179 °C na + 139 °C, vstupují 

do absorbéru ve spodní části. V absorbéru se přirozeným tahem otáčejí směrem vzhůru a 

procházejí přes rozstřikovací roviny vápencové suspenze, které jsou rozmístěny ve čtyřech 

úrovních nad sebou.  

Tímto způsobem mokrého praní spalin je odstraňována síra ze spalin.  
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Obrázek č. 3 – pohled na absorbér výrobních bloků č. 2, 3 a 4 (Zdroj:Autor) 

 

Sprchová zóna  

Ve sprchové zóně probíhá absorbce kyselých plynů do oběhu vápencové suspenze. 

Současně je ve značném rozsahu zachycován polétavý popílek. Pro dosažení 

bezprostředního kontaktu kouřových plynů a rozstřikované vápencové suspenze obsahuje 

sprchová zóna 4 horizontální sprchové systémy (rozstřikovací roviny), instalované nad 

sebou ve vzdálenosti 1500 mm. Každá rozstřikovací rovina je osazena 80-ti kusy 

keramických rozstřikových trysek. 

Vápencová suspenze je čerpána z jímky (vany) absorbéru do sprchovacích systémů 

cirkulačními čerpadly, pro každou rozstřikovací rovinu je jedno cirkulační čerpadlo. 

Spirálová rozstřikovací tryska (typ ve tvaru prasečího ocásku) vytvoří 3 kompletní 

rozprašovací kužele. Úhel rozstřiku každého kužele je 90°. Trysky mají světlost (mezeru 

mezi závity) 25 mm, což je více než 20 mm otvory sít sání cirkulačních čerpadel. Tímto je 

velmi omezeno nebezpečí ucpání trysek. Materiál trysek je z SiC  (karbid křemíku). 

K distribučnímu systému jsou připevněny spojením plastovými objímkami VICTAULIC 

s vloženým pryžovým těsněním. 
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Zanesené trysky mohou způsobit vznik „suchých míst“ ve sprchové zóně, což může 

ohrozit účinnost zachycování kyselých plynů. Z těchto důvodů doporučuje dodavatel 

zařízení provádět vizuální kontrolu rozstřikovacích trysek kdykoliv se naskytne vhodná 

příležitost, jako např. při dlouhodobějších odstávkách příslušného kotle (BO nebo GO). 

Tyto kontroly jsou prováděny technikem oddělení správce odsíření. V případě, že je 

zjištěna neprůchodnost (ucpání) nebo poškození trysek, vystaví oddělení správce odsíření 

PP a pracovníci dodavatelské firmy (ELNA SERVIS) provedou vyčištění nebo výměnu 

poškozených trysek. 

 

3.5.2. Chemie absorbéru  

 

Obecnou chemickou reakci mezi plynným oxidem siřičitým SO2 v kouřových plynech 

a vodní suspensí vápence CaCO3 a kyslíku O2 z oxidačního vzduchu, při které vznikají 

krystalky energosádrovce CaSO4 . 2H2O lze vyjádřit takto: 

1 SO2 + 1 CaCO3   + 1/2 O2  + 2 H2O  › 1 CaSO4 . 2H2O + 1 CO2 

Oxid siřičitý (g)+vápenec (s)+1/2molekuly kyslíku (g) +2 molekuly vody (l) › 
energosádrovec (s)+oxid uhličitý (g) 

l - kapalné skupenství (liquid); s - pevné skupenství (solid); g - plynné skupenství 

(gas) 

Tato reakce je výsledkem řady dílčích reakcí: 

a: vznik iontů siřičitanu SO3 ve vodní suspensi: 

1 SO2 (g) + 1H2O (l) ›1SO3
2- + 2H- 

b: oxidační přeměna iontů siřičitanů SO3
2- na ionty síranů SO4

2-: 

1SO3
2- + 1/2 O2 (g) › SO4

2- 

c: Rozpuštění vápence ve vodní suspenzi: 

1CaCO3 (s) +  1H2O (l) ›1Ca2+ + 1HCO3
- + 1OH- 

d: Krystalizace sádrovce z roztoku: 

1Ca2+  + 1SO4
2-   +  2H2O  › 1 CaSO4 . 2H2O (s) 

e: Neutralizace iontů vodíku ionty hydrouhličitanu a hydroxilovou iontovou 

skupinou: 

2H+    + 1HCO3
-   + 1 0H › 1 CO2 (g) + 2H2O (l) 
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Dílčí reakce a: - e: vedou k celkové reakci uvedené výše. Ostatní kyselé složky tj. kyselina 

chlorovodíková HCl a kyselina fluorovodíková HF reagují s vápencem obdobně: 

2 HCl + 1CaCO3  ›  1Ca2+  + 2Cl- + 1 CO2 + 1 H2O 

2HF    +  1CaCO3    ›1 CaF2 (s) + 1 CO2   + 1 H2O 

Většina kyseliny chlorovodíkové HCl přítomné v kouřových plynech je 

absorbována suspenzí cirkulující v absorbéru a vytváří rozpustnou sůl – chlorid vápenatý 

CaCl2 , který způsobuje obsah chloridů v suspenzi. Pro snížení obsahu chloridů v suspenzi 

v jímce absorbéru je jí část odčerpávána a vedena přes hydrocyklony, z nichž je přepad 

čerpán zpět do jímky absorbéru a hustá část se sraženinou jde do předlohové nádrže 

odstředivek. 

Suspenze z jímky absorbéru obsahující vysrážený sádrovec je čerpána (při 

koncentraci sádrovce asi 10% CaSO4 . 2H2O) a dopravována do objektu filtrační stanice 

sádrovce. Ve filtrační stanici je odvodňována v baterii 6 odstředivek. Filtrát (tekutá část) 

z odstředěné sádrovcové suspenze odtéká do nádrže filtrátu a odtud je čerpadly vracen zpět 

do jímky absorbéru. 

Většina kyseliny fluorovodíkové HF přítomné v kouřových plynech je absorbována 

suspenzí cirkulující v absorbéru a reaguje s vápencem na fluorid vápenatý CaF2, který je 

prakticky nerozpustný. Tato sloučenina opouští absorbér spolu se sádrovcem a její 

nepatrné množství je obsaženo v konečném produktu. 

Absorbér nejen účinně vypírá kyselé plyny, ale ve vysoké míře odstraňuje i pevné 

částice (popílek) obsažené ve spalinách. Odstraněný popílek opouští absorbér společně se 

sádrovcem a je rovněž obsažen v konečném produktu, čímž se snižuje jeho čistota. 

Na základě dílčích reakcí a), c) a e) lze odvodit, že hodnota pH suspenze 

v absorbéru je důležitým faktorem pro účinnost odstranění kyselých plynů. 

Podle reakce a) vznikají během absorpce kyselých plynů jako je SO2, HCl a HF 

ionty H-. Zvýšená koncentrace iontů H- v suspenzi v absorbéru odpovídá nižším hodnotám 

pH a bude mít tendenci posouvat rovnovážnou reakci a) směrem doleva, což odpovídá 

snížené schopnosti suspenze absorbovat kyselé plyny a to vede ke snížení účinnosti 

odsíření. Aby byla zachována vysoká účinnost odsíření, musí být ionty H- rychle 

neutralizovány ekvivalentním množstvím alkality podle reakce e). 
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Tato alkalita vzniká rozpuštěním vápence ve vodě je pomalá a závisí to na třech 
faktorech: 

- velikost částic vápence v tuhém stavu. Jemně namletý vápenec se rozpouští rychleji 
než hrubě namletý. 

- reaktivita vápence. Reaktivnější vápenec se rozpouští rychleji než nereaktivní 
hodnota pH vápencové suspenze. Nižší hodnota pH vede k rychlejšímu 
rozpouštění vápence. 

Z těchto informací lze vyvodit, že: 

- vysoká hodnota pH je výhodná pro účinnost odstraňování kyselých plynů, ale 
nepříznivá pro rychlost rozpouštění vápence 

- nízká hodnota pH je nepříznivá pro účinnost odsíření, ale výhodná pro rychlost 
rozpouštění vápence 

Praxe ukazuje, že optimální hodnota pH suspenze je v rozmezí 5,0 - 5,7. Ta zajišťuje 

dostatečnou rychlost rozpouštění vápence a vysokou účinnost odsíření. Dodávka 

vápencové suspenze do jednotlivých absorbérů je regulována tak, že hodnota pH 

recyklované suspenze zůstává během normálního provozu zhruba konstantní. 

Obsah pevných látek v prací kapalině se nastavuje plánovaným odváděním sádrovcové 

suspenze. Ze sádrovcové suspenze odvedené ze systému se oddělí pevné látky v zařízení 

na odvodnění pevných látek. Filtrát, který je téměř bez pevných látek, je zaveden zpět do 

absorbéru.   

 

Odlučovače vodních kapek  

Úkolem sekce odlučování kapek je zabránit unášení kapek suspenze a omývací vody 

odlučovače vodních kapek vyčištěnými kouřovými plyny dále do kouřovodů a komína. 

Vyčištěné spaliny jsou z pračky odsávány kouřovými ventilátory, procházejí přes 

odlučovače kapek, ve kterých se zbavují drobných kapiček vody a vápencové a 

energosádrovcové suspenze a vracejí se zpět přes výměník tepla, ve kterém se ohřejí z 58 

°C na 8O až 90 °C. Pak odcházejí kouřovodem do komína. Rovněž tyto kouřovody jsou 

vybaveny monitorovacím systémem pro sledování kvality odsířených plynů tj.: 

- obsah prachu  
- obsah SO2 
- obsah NOx 
- obsah O2 
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- obsah CO 
- teplota odsířených spalin  

Důvodem zpětného ohřevu kouřových plynů jsou nejen důvody technologické (značná 

kondenzace par ve spodní části komína), nýbrž i nezbytnost plnění požadavků zákonných 

předpisů na imisní zatížení regionu.  

Tepelný výměník na blocích č. 2, 3 a 4 (gagavo) se skládá z pevného pláště a 

trubkového výměníku s velkým počtem teplosměnných trubek. Nevyčištěné spaliny proudí 

svisle dolů trubkami a předávají tepelnou energii vyčištěným spalinám, které tyto trubky 

obtékají.          

Zachycené kapky suspenze obsahují pevné částečky. Tyto pevné částečky mohou do 

určité míry ulpívat na deskách odlučovače, což může postupně vést až k úplnému zanesení 

systému odlučování kapek. Z tohoto důvodu je nezbytné čistit odlučovače kapek v průběhu 

normálního provozu. 

Čištění je prováděno u obou odlučovačů systémem ostřikování oplachovací (procesní) 

vodou. Spodní odlučovač kapek je vystaven největší zátěži úletem kapek, a proto je zde 

větší nebezpečí zanesení. Z těchto důvodů je tento odlučovač kapek vybaven dvěma 

ostřikovacími systémy, jeden pod a jeden nad odlučovačem. 

Spodní (hrubý) odlučovač vodních kapek je vybaven dvěma průchody se vzdálenostmi 

37 mm mezi deskami. Funguje jako hrubý odlučovač, odstraňující větší kapky suspenze 

z odsířených kouřových plynů. Panely hrubého odlučovače kapek jsou upevněny na 

horizontální nosné speciální konstrukci uvnitř absorbéru a pokrývají celý jeho horizontální 

průřez. Jsou uloženy v úrovni + 23,976 m (ABS 2, 3) a 1 23,376 m (ABS 4).  

Horní odlučovač vodních kapek je vybaven třemi průchody se vzdálenostmi 25 mm 

mezi plochami. Funguje jako jemný odlučovač, odstraní zbylé malé kapky suspenze a 

promývací vody z odsířených kouřových plynů. Tento je vystaven mnohem menší zátěži 

úletem vodními kapkami, a proto je méně náchylný k zanesení. Z tohoto důvodu je 

vybaven pouze jedním ostřikovacím systémem umístěným pod odlučovačem. 

Ačkoliv další ostřik nad horním odlučovačem by byl z hlediska čištění odlučovače 

přínosem, jeho instalace by vedla k značnému obsahu oplachovací vody obsažené ve 

spalinách během doby, kdy by byl tento ostřikový systém v provozu. To by mohlo ohrozit 

garantovanou hodnotu obsahu vodních kapek ve vyčištěných spalinách. Protože zkušenosti 
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prokázaly, že svrchní oplachovací systém horního odlučovače není nezbytně nutný, není 

nainstalován. 

Z výše uvedených důvodů se nedá úplně zabránit tvorbě nánosů na horním odlučovači. 

Proto se doporučuje provádět inspekci povrchu svrchního odlučovače během delších 

odstávek kotle (BO, GO), a pokud je potřeba, vyčistit horní odlučovač manuálně pomocí 

požární hadice. Předpokládá se, že toto ruční čištění bude prováděno 1 - 2 krát ročně. 

Konstrukce jemného odlučovače kapek umožňuje pochůzku po horní straně, pokud se 

k tomuto účelu použijí dřevěná prkna[4]. 

Kontrola odlučovačů kapek se provádí po demontáži plexi průlezů na 1 24,160 m (B 

4), + 24,760 m (B 2, 3) a + 27,650 m (B 4), + 28,250 m (B 2, 3). Inspekci (kontrolu) 

čistoty nebo zanesení odlučovačů kapek provádí technik oddělení správce odsíření. K tomu 

účelu je nutno na horní strany plastových bloků odlučovačů kapek položit dřevěné desky 

(prkna), aby se zamezilo poškození bloků odlučovačů. 

V případě, že je zjištěno zanesení odlučovačů, vystaví oddělení správce odsíření PP na 

vyčištění (vystříkání) proudem vody. Toto provedou pracovníci dodavatelské firmy 

(ELNA SERVIS). Tak jako kontrola tak i čištění je prováděno chůzí po dřevěných deskách 

[4].  

Každý oplachovací systém se skládá z osmi paralelních ostřikovacích ramp stejně od 

sebe vzdálených. Každá ostřiková rampa je osazena rovnoměrně umístěnými ostřikovacími 

tryskami (100 trysek na jeden ostřikovací systém). Každá rampa je aktivována separátně 

(vždy je pouze jedna rampa v provozu), takže odlučovač kapek je čištěn po sekcích. 

Průměrný okamžitý průtok vody každou trubkou je větší, než je okamžitá vodní ztráta 

absorbéru způsobená odparem. Aby bylo udrženo množství kapaliny ve vaně absorbéru na 

konstantní úrovni, je každá ostřikovací rampa postupně aktivována na přibližně 2 minuty a 

potom je odstavena z provozu. Po uplynutí určité časové prodlevy je aktivována další 

rampa atd. Doba prodlevy mezi postupným zapínáním jednotlivých ostřikovacích ramp je 

funkcí hladiny absorbéru. 

Při vysokých odparech má hladina v absorbéru tendenci klesat, což se projeví 

zkrácením prodlev. Při nízkých odparech má hladina ve vaně absorbéru tendenci stoupat, 

což vede k prodloužení prodlev mezi ostřiky. Zahajování a ukončování jednotlivých 

oplachů je zajišťováno uzavírací klapkou 2, 3, 4 HTQ 26 AA 008 – 010 s pneupohonem 2, 
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3, 4 HTQ 26 CY 008 – 010. Tyto pneumaticky ovládané klapky jsou osazeny na 

přívodních potrubích 2, 3, 4 HTQ 26 BR 501, 511, 521 o DN 100 mm vně absorbéru [4]. 

Jednotlivé oplachové rampy jsou aktivovány podle programu, jež bere do úvahy 

náchylnost k tvorbě nánosů jednotlivých sekcí odlučovačů kapek. Doby prodlev mezi 

následnými aktivacemi jsou řízeny podle úrovně hladiny v absorbéru. 

Za odlučovači kapek opouští odsířené (čisté) spaliny výstupním hrdlem absorbér. 

 

Míchadlo jímky absorbéru 

Aby se zabránilo usazování pevných látek z prací kapaliny je jímka absorbéru ve 

spodní části opatřena 4-mi míchadly. Míchadla jsou uložena v úrovni + 1,95 m (B 2,3) a + 

1,35 m (B 4). Osa míchadel je skloněna o 15o od vodorovné osy. Míchadlo je osazeno 

převodovkou a elektromotorem. Pohon je proveden pomocí 4 kusů klínových řemenů. 

Vrtule míchadla je trojlistá o ∅ 800 mm, odlitá z materiálu z ušlechtilé oceli (DUPLEX). 

Hřídel je z ušlechtilé oceli 1.4529, o délce 900 mm a o ∅ 60 mm. Utěsnění hřídele je 

provedeno kluznými kroužky firmy EDS z SiC bez proplachu a kruhovými těsnícími 

kroužky z VITONU [4]. 

Chod na sucho by těsnící kluzné kroužky zničil, proto musí být celý těsnící kroužek 

ponořen. Míchadlo může být spuštěno, jen když je nad vrtulí min. 800 mm média. 

 

Odtah sádrovcové suspenze z absorbéru 

Úkolem systému odvodu sádrovcové suspenze je odvést z absorbéru sádrovec, který 

vznikl odsířením kouřových plynů v absorbéru. Hlavními komponenty tohoto systému jsou 

následující části: 

- dvě (1 + 1) odběrová čerpadla suspenze z absorbéru 

- jedna sádrovcová hydrocyklonová baterie na jeden absorbér 

- jedna dělící nádrž sádrovcové suspenze na jeden absorbér 

Hmotnostní průtok sádrovce čerpaného do hydrocyklónové baterie a opouštějícího tuto 

baterii ve formě zahuštěné suspenze, je větší, než je maximální produkce sádrovce 
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v absorbéru při maximální kontraktované koncentraci SOx ve spalinách. Toto postupně 

vede k pomalému snižování koncentrace suspendovaných pevných částic v suspenzi. 

Z těchto důvodů je nadbytečný sádrovec, obsažený ve spodním odvodu cyklonové baterie, 

vracen do absorbéru, aby se udržela víceméně konstantní koncentrace suspenze. Toto 

zpětné doplňování je prováděno prostřednictvím dělících nádrží umístěných pod každou 

cyklonovou baterií. 

Odtah sádrovcové suspenze z absorbéru zajišťují odtahová čerpadla. Úkolem čerpadel 

sádrovcové suspenze je doprava sádrovcové suspenze do baterie hydrocyklonů, ale pokud 

je toho zapotřebí, používají se také pro vyčerpání obsahu jímky (vany) absorbéru do 

vypouštěcí nádrže v případě odstávky.  

 

Hydrocyklony 

Hydrocyklon pracuje na principu odstředivých sil. Vstupní proud vstupuje do 

hydrocyklonu tangenciálně. Výsledkem toho je spirálové proudění uvnitř tělesa 

hydrocyklonu. Pevné částice suspendované ve vstupním proudu mají větší hustotu než má 

kapalná fáze suspenze. V důsledku toho jsou pevné částice hnány ke stěně hydrocyklonu a 

spirálově unášeny dolů ke spodnímu výstupu z cyklonu. S tímto spodním vývodem také 

odchází část kapalné fáze a výsledkem je vyšší zahuštění tohoto spodního toku, než je 

koncentrace na vstupu do hydrocyklonu. V okolí osy hydrocyklonu probíhá spirálový 

pohyb směrem nahoru. Tento proud směrem nahoru obsahuje nízkou koncentraci pevných 

částic a opouští cyklon horním přepadovým vývodem. 

Konstrukce uvedených hydrocyklonů je založena na následujících provozních hodnotách: 

počet instalovaných hydrocyklonů/baterii  : 10 (8 + 2) 

vstupní množství do hydrocyklonu   : 18m3/hod 

koncentrace pevných částic na vstupu  : 12 váh % 

koncentrace pevných částic na spodním výstupu : 60 váh% 

koncentrace pevných částic horního odběru  : 2 - 3 váh% 

tlaková ztráta cyklonu    : 1,7 bar 

 

Hydrocyklon má rovněž funkci separátoru. Větší a těžší částice sádrovce jsou více 

ovlivňovány odstředivými silami než menší a lehčí částice popílku a sádrovce. Proto horní 
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přepad cyklonu obsahu relativně více částic popílku a malých částí sádrovce než spodní 

odběr. Důsledkem je zvětšení průměrné velikosti suspendovaných částic spodního odběru 

ve srovnání se vstupem do cyklonu. 

Výkon instalovaných hydrocyklonů záleží na vstupním tlaku a na průměru horní části. 

Tyto parametry mají také vliv na koncentraci pevných částic spodního a horního odvodu 

při dané vstupní koncentraci a také na velikost částic „Vyladění“ systému hydrocyklonů, 

pokud bude nezbytné, může být proto provedeno pouze během normálního provozu cestou 

zkoušek: nastavováním různého tlaku pro tlakovou řídící smyčku anebo namontováním 

vložek (trysek) o různých průměrech do horní (vtokové) části. 

 

Doprava sádrovcové suspenze k odstředivkám  

Sádrovcová suspenze ze tří absorbérových jednotek je dopravována do odvodňovacího 

systému, který je vybaven periodicky pracujícími odstředivkami. Sádrovcová suspenze je 

od hydrocyklonů jednotlivých absorbérů dopravována do děliče sádrovcové suspenze. 

Z děliče jde sádrovcová suspenze do mezizásobníků sádrovcové suspenze pro odstředivky 

nebo stabilizát. Z mezizásobníků je sádrovcová suspenze dopravována čerpadly do plnící 

nádrže odstředivek. Z této nádrže je sádrovcová suspenze čerpána do odstředivek přes 

cirkulační smyčku se dvěma přívody do každé odstředivky. V odstředivkách je sádrovcová 

suspenze po dávkách odvodněna  na odvodněný koláč s obsahem vody menší než 8.0 

váh.%.  

 

Odstředivka energosádrovcové suspenze 

V odstředivce se energosádrovec proplachuje a odvodňuje na požadovanou hodnotu 

vlhkosti.   

Klidný chod odstředivky je ve většině případů závislý na správném nastavení plnící 

rychlosti. V podstatě by měla být plnící rychlost tak přiměřena, aby v průběhu plnícího 

procesu byl vždy přítomen tenký prstenec kapaliny přes pevnou látku, která se usazuje. 

Tím se docílí stejnoměrná přibližně válcovitá výstavba koláče pevné látky v bubnu. 

V každém případě se musí dát pozor na to, aby úroveň prstence kapaliny nebyla příliš 

vysoko, protože jinak dojde k takzvaným vodním rázům (silné vibrace). Mimoto nesmějí 
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vznikat žádná vyboulení pevné látky, což by mohlo vést k přeplnění a zachytávání za 

pevné nástavby (plnící a promývací trubka, vyřezávač). 

Pracovní princip vyřezávání koláče pevné látky je možno porovnat s odřezáváním 

třísek nože soustruhu. Koláč pevné látky se odloupává vrstva za vrstvou přes celou šířku 

bubnu. V průběhu vyřezávacího procesu má být kontrolován příkon motoru pohonu bubnu. 

Stoupá-li příkon proudu nad požadovanou hodnotu, tak je nutno ihned zmenšit posun nože. 

Posun nože do koláče pevné látky má být tak přiměřený, aby nedošlo k žádnému vibrování 

odstředivky. V průběhu vyřezávání je nutno dbát na bezvadný transport pevné látky 

z bubnu ven a na následující skluzavku, aby se zabránilo nevyváženosti a ucpávání u 

následujících šarží. Skluz je vybaven pneumatickými oklepávači, které zabraňují usazování 

sádrovce ve skluzavce.      

Filtrát (tekutá část) z odstředěné sádrovcové suspenze odtéká do nádrže filtrátu a odtud 

je čerpadly vracen zpět do jímky absorbéru. Vypraný a odstředěný energosádrovec je 

dopravován do sil vlhkého energosádrovce, odkud je odebírán k dalšímu zpracování.     

 

3.6. Zpracování sádrovce  

 

 Sádrovec je zpracováván v provozu kalcinace ve dvou linkách. Linka 101 se skládá 

ze sušiče a kalcinátoru, kdežto linka 102 má sušič, kalcinátor, ale i briketovací lis.  

 

3.6.1. Sušení sádrovce  

 

 Sádrovec obsahuje 20,9 % chemicky vázané vody a 6 až 8 % vody volné. 

Energosádrovec neobsahuje žádnou hydroskopickou vodu. Další jeho zpracování může 

probíhat dvěma směry, podle odstraňování druhu vody.  

 Prvním jednodušším zpracováním je jeho sušení. Při sušení odstraňujeme volnou 

vodu při teplotě 70 °C. Ze sušeného sádrovce se sádrovcové se lisují brikety. Sušič se 

skládá ze dvou částí. Spalovací komory, kde se spaluje zemní plyn a z vlastního sušiče. To 
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je ocelová skříň, ve které se otáčejí dva hřídele s lopatkami vyhazujícími sádrovec do 

proudu spalin. Vystupující sádrovec má min. 0,5 % volné vody.  

 Na výstupu ze sušiče jsou spaliny zavedeny do filtru sušiče. Ten má ve skříni 

umístěny filtrační rukávy, uspořádané do sekcí. Spaliny s unášeným sádrovcem jsou 

přiváděny z vnější strany a čisté odcházejí z vnitřní strany. Čištění je zajištěno rázy 

stlačeného vzduchu. Zachycený sádrovec se dopravuje do zásobníku sušeného sádrovce. 

 

3.6.2. Kalcinace sádrovce       

 

 Kalcinace sádrovce probíhá v rotační peci. Její plášť je zhotoven ze silnostěnných 

ocelových plechů, centrální trubka je z vysoce tepelně odolného materiálu a spalinovou 

jsou vyrobeny z žáruvzdorného materiálu. Plášť má v sobě zabudovány trubky jednak pro 

ohřev a jednak pro chlazení. Kalcinátor je tak technologicky rozdělen na kalcinační a 

chladící část. Oteplený chladící vzduch slouží jako spalovací vzduch pro spalovací motory 

sušiče i kalcinátoru.  

 Při kalcinování se přiváděným teplem uvolňuje ze sádrovce krystalicky vázaná 

voda a vzniká sádra CaSO4 x ½ H2O. Ke kalcinaci sádrovce dochází již při teplotě nad 90 

°C, ale kalcinace by trvala cca 60 hodin. Proto používaná teplota je 120 – 180 °C. Doba 

průchodu materiálu kalcinátorem je pak okolo 3 hodin [4].   

 Spalovací komora je obdobná plynová pec jako má sušič ale s větším výkonem. 

Brýdové plyny jsou z kalcinátoru odsávány brýdovým ventilátorem přes cyklónový 

odlučovač a zachycený prach je přes turniket a dopravní šneky vracen do kalcinátoru.  

 Doprava sádry do sil sádry je možná buď šnekovými dopravníky, nebo 

spolehlivější pneudopravou. Ze sil jde převážná část sádry na výrobu sádrokartonových 

desek ve firmě KNAUF. Dále je možno expedovat sádru buď vagóny, nebo auty.  

 Z pece kalcinátoru jsou spaliny spolu s jemným podílem suchého sádrovce přes 

ohřívací část kalcinátoru a filtr obdobné konstrukce jako u sušiče a poté vypouštěny do 

atmosféry.     
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Obrázek č. 5 – pohled na kalcinátor (Zdroj:autor) 

3.6.3. Výroba sádrokartonových desek 

 

Vyrobená sádra je v elektrárně Počerady využívána jako vstupní surovina ve 

společném, německo-českém podniku KNAUF – Počerady s.r.o. Tento podnik vyrábí ze 

sádry dodávané elektrárnou sádrokartonové desky. Jeho roční produkce je deset milionů 

m2 desek. Podnik je v plném provozu od začátku roku 1995. Jeho existence elektrárně 

Počerady umožňuje, aby byla provozována s téměř bezodpadovou technologií.  

 

3.6.4. Výroba sádrovcových briket  
 
 

Výroba sádrovcových briket je dalším obchodovatelným produktem. Tyto brikety se 

dále zpracovávají v cementárnách místo přírodního sádrovce. Brikety se vyrábí na 

automatickém válcovém lisu, při tlaku 80 kN/cm. Pro bezvadný provoz lisu je důležité 

správné sušení sádrovce, tj. obsah krystalické vody 18 ± 0,5 %.  

Lis se skládá ze dvou pracovních válců, které mají na svém plášti jamky ve tvaru 

budoucích briket. Prostor mezi válci je plněn materiálem pomocí dvou šnekových 

podavačů. Pohon válců je zajištěn elektromotorem 180 kW a převodovkou do pomala. 
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Brikety se dopravují nejprve korečkovým elevátorem do třídiče a pak pasovou 

dopravou do sil briket a z nich se expedují vagóny nebo auty.   
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4. Trendy odsiřování spalin u nás a v zahraničí  
 

4.1. České uhelné elektrárny 
 

V rámci programu ekologizace uhelných elektráren provozovaných ČEZ, a. s, 

bylo instalováno 28 odsiřovacích jednotek a 7 fluidních kotlů, došlo k rekonstrukci 

odlučovačů popílku a k modernizaci řídicích systémů elektráren. 

Celkově bylo odsířeno 6 462 MW instalovaného výkonu. Z této hodnoty připadá 

5 930 MW na odsíření pomocí tzv. vypírky kouřových plynů (5 710 MW mokrá 

vápencová vypírka, 220 MW polosuchá vápenná metoda), 497 MW je odsířeno pomocí 

náhrady starých kotlů moderními s fluidním spalováním, u 35 MW byla provedena 

změna paliva. V České republice jsou provozovány zdroje s fluidní technologií spalování 

uhlí, např. v elektrárně Tisová, Ledvice, Hodonín, Poříčí, teplárně Most - Komořany. 

Zároveň s postupem prací na vyčištění modernějších uhelných zdrojů se rozeběhl i 

útlumový program nejstarších zařízení. 

4.2. Elektrárny v zahraničí  
 

Vyspělé státy světa - USA, Německo, Japonsko, Rusko, ale i Čína, Indie a Polsko 

se zabývají ve svých dlouhodobých výzkumných strategiích využitím uhlí, aby mohly v 

budoucnu racionálně využívat své vlastní uhelné zásoby. Vzhledem k čím dál přísnějším 

požadavkům ochrany životního prostředí se při energetickém využití uhlí soustřeďuje 

pozornost zejména na moderní systémy čistých uhelných technologií. Vývoj uhelné 

energetiky směřuje k dosažení vyšších účinností energetické přeměny při maximálním 

omezení negativních účinků procesů na životní prostředí. Při vývoji a aplikaci 

progresivních uhelných technologií se pozornost zaměřuje zejména na následující procesy: 

- práškové technologie spalování s výrobou páry s nadkritickými a ultrakritickými 

parametry, - cirkulační fluidní technologie spalování, - tlakové cirkulační fluidní 

technologie spalování - integrovaný paroplynový cyklus (IGCC technologie) [5]. 

Tyto technologické procesy patří rovněž mezi uhelné technologické priority 

Evropského společenství. 
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4.3. Fluidní spalování  
 

Tato technologie je jednou z nejmodernějších a nejúčinnějších metod pro snižování 

emisí škodlivin v ovzduší. Je založena na spalování paliva ve vznosu zespoda přiváděným 

vzduchem, v tzv. fluidním loži. Vzniklá fluidizovaná vrstva má vlastnosti jak tuhého 

tělesa, tak tekutiny. Při ustáleném režimu je teplota hoření udržována v celém objemu v 

podstatě rovnoměrně. To umožňuje dokonalejší vyhoření paliva při nižší teplotě spalování 

(700 – 900 °C), což podstatně omezuje tvorbu kysličníků dusíku i uvolňování par 

ekologicky závadných sloučenin obsažených v popelovinách. Pro odstraňování SO2 se 

používá aditivní vápencová metoda, založená na přídavku mletého vápence do fluidního 

lože. Reakcí vápence a SO2 vzniká tuhý produkt - fluidní popel. Účinnost odsíření spalin 

dosahuje až 97 %.  

Fluidní technologie spalování umožňuje dosáhnout vyšší účinnosti a nízkých 

koncentrací škodlivin ve srovnání s klasickými uhelnými elektrárnami. Spalování ve 

fluidní vrstvě prochází rychlým vývojem s postupným zvyšováním účinnosti od 

atmosférického fluidního spalování, přes fluidní spalování v cirkulující fluidní vrstvě až po 

tlakové fluidní spalování. Hlavními výrobci a dodavateli fluidních technologických celků 

jsou firmy Foster Wheeler, Siemens Westinghouse, ABB Carbon. Energetické bloky s 

tlakovým fluidním spalováním jsou provozovány ve Švédsku, USA, Japonsku, Itálii, Velké 

Británii a Číně. 

4.4. Prášková technologie  
 

Prášková technologie používá řadu systémů přívodu paliva a vzduchu do 

spalovacího prostoru, včetně různých typů hořáků, které zabezpečují vyšší účinnost 

spalování a různými způsoby odsíření a odstranění oxidů dusíku rovněž umožňují splnění 

zpřísňujících se environmentálních požadavků. Tato technologie se začala vyvíjet v rámci 

projektů Clean Coal Technology, které jsou sponzorovány americkým Ministerstvem 

energetiky (DoE - Department of Energy). V poslední době jsou na vývoji této technologie 

zainteresovány např. firmy Westinghouse, Textron, Babcock&Wilcox, apod. Jen v USA je 

provozováno cca 90 technologických jednotek s práškovým spalováním uhlí o celkovém 

výkonu 27 000 MWe. Ve většině evropských zemích se razantně investuje do výstavby 

nových uhelných energetických zdrojů. Nástup dokonalejších bloků na bázi práškového 
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spalování v západní Evropě je dán také očekávaným dožitím tradičních bloků uhelných 

elektráren v letech 2015 až 2020. Energetické zdroje s práškovým spalováním uhlí 

disponují dostatečnou dynamikou výkonových změn i vysokou účinností bloků. Jen v SRN 

je rozestavěno a postupně uváděno do provozu 7 elektráren s výkony 330 až 1025 MW. 

Práškové kotle s nadkritickými parametry páry se budují například v elektrárnách 

Niederausen, Lippendorf, Boxberg a Schwarze Pumpe. Pro tuto technologii jsou vhodná 

uhlí s nižším obsahem popela a vyšší výhřevností. 

V současné době je celkově provozováno více než 200 systémů s cirkulující fluidní 

vrstvou o celkovém výkonu 26 000 MWe a 15 systémů s tlakovým fluidním spalováním o 

celkovém výkonu okolo 5 000 MWe. Fluidní technologie spalování je vhodná i pro uhlí s 

vysokým obsahem popela a vlhkosti. 

Další zvyšování účinnosti je spojeno s využitím produktů spalování uhlí v 

paroplynových blocích, zejména se využívá kombinace tlakového fluidního spalování, 

následné čištění spalin a využití uvolněného tepla v plynovém a parním cyklu. 
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5. Diskuze a závěr 
 

V době před revolucí, tedy v letech před rokem 1989, nebyl na ekologii brán 

patřičný zřetel a z tohoto důvodu docházelo k nevratnému poškozování životního prostředí, 

převážně v lokalitách s hustým průmyslem. Instalací odsiřovacího zařízení, a nejen 

v elektrárně Počerady, byla po roce 1989 zásadním způsobem nastolena cesta nová, 

zaměřená na ekologii, tedy na životní prostředí, ve kterém my všichni žijeme.  

Výstavbou odsiřovacích zařízení, kdy ze strany společnosti ČEZ a.s., byly 

vynaloženy obrovské investice, byl splněn účel, pro který byly v tuto dobu zhotoveny. 

V současné době bych odhadl životnost stávajícího odsiřovacího zařízení elektrárny 

Počerady na max. 10 let, kdy tato technologie spalování uhlí s následným odsířením a 

zařízení elektrárny doslouží.  

Cílem mé bakalářské práce bylo prezentovat princip jednoho z druhů stávajícího 

odsíření tepelných elektráren v naší republice se zaměřením na přesný popis zařízení. 
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