
ABSTRAKT

Tato bakalářská práce se zabývá množstvím vzniklých emisí při současném spalování tuhých

a plynných paliv. Cílem této práce je určení a vzájemné porovnání množství emisí CO 2, SO2

a H2O při spalování různých poměrů práškového uhlí a vysokopecního p lynu. Je zřejmé, že

měnící se chemické složení této směsi bude vytvářet nepřímou úměru především mezi

emisemi CO2 a SO2, přičemž snahou této práce bude porovnat jejich měnící se poměr

v rozsahu 50-100% práškového uhlí ve směsi .

Klíčová slova: emise, práškové uhlí, vysokopecní plyn .

ABSTRACT

This thesis deals with the quantity of emissions generated while burning solid and gaseous

fuels. The aim of this work is to identify and inter -compare of CO2 emissions, SO2 and H2O

in the combustion of various ratios o f pulverized coal and blast furnace gas. It is obvious that

changing chemical composition of this mixture will produce an inverse relationship in

particular between CO2 and SO2, with the aim of this work is to compare the changing ratio

in the range of 50-100% of powdered coal in the mixture.

Keywords: emissions, pulverized coal, blast furnace gas .
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ÚVOD

Hutní průmysl ovlivňuje životní prostředí tvorbou odpadních produktů, které mohou

být v pevném, tekutém, či plynném stavu. Kromě přímého a nepřímého znečišťování

vzduchu, vod a půdy ovlivňuje hutnictví okolní prostředí i hlukem, tepelným a světelným

zářením a v posledním období se sledují i radiační účinky ocelového šrotu. Jednou

z nejsledovanějších znečišťujících látek v ovzduší je však oxid uhličitý (CO2), který vzniká

jako produkt dýchání, vulkanickou činností, rozkladem organických látek a spalováním

uhlíkatých paliv. Antropogenní oxid uhličitý (způsobený lidskou činností) je pak uvolňován

do atmosféry především spalováním látek obsahujících uhlík.

Na výše uvedené problematice mě zaujal i její mediálně-populární podtext. Poslední

léta probíhají ve znamení spekulací, jestli antropogenní činnost člověka skutečně přispívá ke

globálnímu oteplování planety. Na definitivní závěry je zřejmě ještě brzo , z pohledu této

bakalářské práce však není důležité, jestli antropogenní vliv člověka způsobuje globálním

oteplování Země. Důležitá je především skutečnost, že emise ze spalovacích procesů

rozhodně škodí životnímu prostředí a jejich s ledování je tedy jednou z nejaktuálnějších témat

v oblasti tepelné techniky.
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1 ZÁKLADNÍ POJMY V OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ovzduší patří mezi základní složky životního prostředí. Pod pojmem ochrana ovzduší

se chápe nejenom ochrana vnějšího ovzduší před znečišťujícími látkami, ale i ochran a

vnitřního ovzduší, pracovního a obytného, před škodlivými látkami jako součást ochrany

a tvorby vnitřního prostředí. Ochrana ovzduší patří mezi základní cíle a úkoly ochrany

životního prostředí. I když v posledních letech zde došlo k podstatnému zlepšení, řadí se

Česká republika úrovní znečištění ovzduší stále patří k nejvíce znečištěným oblastem celé

Evropy. Hlavní příčinou tohoto stavu je vysoká energetická náročnost české ekonomiky,

která přesahuje měřítka obvyklá ve vyspělých státech, a následně velký podíl výroby te pla

a energie spalováním nekvalitních hnědých uhlí s vysokým obsahem síry. Ke znečištění

ovzduší ve městech výrazným způsobem přispívá spalování tuhých paliv v lokálních

topeništích a zejména automobilová doprava.  [1]

Ochranou ovzduší se rozumí komplexní s oubor opatření jak technických

(technologických, surovinových, omezujících, územně technických a zajišťujících rozptyl

znečišťujících látek), tak administrativních (legislativních, správních, organizačních,

koncepčních, kontrolních, ekonomických aj.), která směřují buď přímo nebo nepřímo ke

zmírnění, zastavení růstu nebo dokonce ke snížení úrovně znečišťování ovzduší

s postupujícím rozvojem průmyslu, automobilismu a jiných jevů ovlivňujících znečišťování.

V ochraně ovzduší je nutno rozlišovat pojmy znečišťo vání a znečištění ovzduší, emise

a imise. Znečišťování ovzduší je pojem, který znamená vypouštění neboli emise

znečišťujících látek do atmosféry. Mírou znečišťování ovzduší je množství emisí. Limitní

množství emisí lze vyjádřit formou emisních limitů. Zneč ištění ovzduší znamená přítomnost

těchto látek v ovzduší v takové míře a době trvání, že se projevuje jejich nepříznivý vliv na

životní prostředí. Znečištění tedy označuje stav, který je důsledkem původního děje. Mírou

znečištění je množství imisí jednotli vých látek v daném místě nebo oblasti v přízemní vrstvě

atmosféry. Limitní množství imisí lze vyjádřit formou imisních limitů.

Spojení mezi emisemi a imisemi obstarává zemská atmosféra. Ovzduším jsou

znečišťující látky přenášeny (transportovány) od zdrojů k příjemcům. V ovzduší dochází

nejenom k jejich zřeďování, ale i k jejich změnám na látky jiné, mnohdy nebezpečnější

nepůvodní látky. Obsah znečišťujících látek v ovzduší v přízemních vrstvách atmosféry je

rozhodující pro míru jejich působení na příjemce. Následkem znečišťování ovzduší je tak

působení znečišťujících látek na příjemce člověka, faunu, flóru, vodu, půdu, stavby.  [1]
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2. EMISE SPALOVACÍCH PROCESŮ

Slovem emise se rozumí množství znečišťující látky, vypouštěné do ovzduší ze zdroje

znečištění. Do ovzduší se dostávají ze zdrojů znečištění. Obvykle se vyjadřují hmotnostní

koncentrací na objemovou jednotku odpadního plynu v miligramech na metr krychlový

(mg.m-3). Další často používaná jednotka je ppm, čili desetitisícina procenta zkoumaného

vzorku (0,0001%).

Vznikají jako důsledek spalování přírodních, či umělých paliv, používaných

k vytápění domácností, v průmyslu, energetice a dopravě. V následující části je uveden

stručný přehled nejpoužívanějších paliv, včetně základních vlastností a přehled

nejvýznamnějších znečišťujících látek, vznikajících při spalovacím procesu, včetně jejich

vlivu na životní prostředí.

2.1 Porovnání vlastností paliv
Palivem se rozumí taková látka, jejímž spalováním se uvolňuje teplo. Základním

zdrojem pro získání elektrické, mechanické i tepelné energie jsou paliva organického

původu. Prvořadým kritériem pro porovnání vlastností paliv je spalná teplota, která musí být

vyšší, než teplota požadovaná technologickým procesem. Spalování paliv však musí rovněž

odpovídat ekologickým požadavkům. Z tohoto důvodu se i přírodní paliva upravují, přičemž

se může měnit jejich složení k docílení optimálního využití energie.

Kategorizace paliv vychází s kritérií charakterizujících jeho vlastnosti. Paliva se dělí

podle původu na fosilní, umělá, a podle skupenství na tuhá, kapalná , a plynná. O použití

konkrétního paliva pak rozhodují technologické, ekonomické a ekologické důvody.

2.1.1 Přírodní paliva
Základem pro vznik fosilních paliv je fotosyntéza rostlin, kterou se promění asi jedna

tisícina sluneční energie v chemickou energii organické látky. Fosilní paliva se dělí na paliva

tuhá, kapalná a plynná. V současné době pokrývají fosilní paliva přibližně 70% veškeré

vyrobené energie.Tuhá paliva přírodní jsou velice důležitá pro energetický a hutní průmysl.

Z tuhých fosilních paliv se používá především uhlí černé, hnědé a roponosná břidlice. Uhlí

černé má výhřevnost 28-36 MJ.kg-1, hořlavá složka činí podle jakosti 44-70%, popeloviny 3-

25%, zbytek je voda. Uhlí hnědé má výhřevnost 18 -33 MJ.kg-1, hořlavá složka činí podle

jakosti 10-30%, popeloviny 3-45%, zbytek je voda. Roponosné břidlice jsou materiál

obsahující organické látky, promísené s anorganickými. Jejich použití v přírodním stavu je

možné jen v ojedinělých případech. [2]
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Kapalná paliva přírodní se k topným účelům nepoužívají, nejprve se zpracovávají

v chemickém průmyslu. Hlavním fosilním kapalným palivem je ropa. Svým složením je to

směs kapalných uhlovodíků. Jakožto vysoce destilovatelná surovina se podrobuje destilaci

a jako palivo se používá vydestilovaný zbytek. Prvním stupněm destilace vznikají lehké

benzíny, petrolej a olej, ve druhém stupni mazut, parafínový olej a asfalt.Plynná přírodní

paliva jsou v průmyslu používaná pro řadu předností. Snadná doprava, jednoduchá regulace

a kontrola spalování. Můžeme snadno regulovat přebytek vzduchu, výkon hořáků, teplotu

a pecní atmosféru. Z přírodních plynných paliv je to především zemní plyn, který má

příznivé vlastnosti pro uplatnění v hutním průmyslu. Obsahuje až 98% metanu a jeho

výhřevnost dosahuje 36 MJ.m-3.

2.1.2 Umělá paliva
Umělá paliva se získávají z paliv přírodních úpravou, tříděním, mletím, briketováním,

destilací, zplynováním, nebo štěpením. Často vznikají při technologických procesech

základních hutních aparátů, jako druhotná surovina. Z pevných umělých paliv se v průmyslu

používá především metalurgický koks a brikety. Koks má výhřevnost 32 -33MJ.kg-1,

hořlavina 80-86%, popel 11-13%, voda 3,5-6,6%, síra 2% a fosfor 0,1%. Brikety se vyrábějí

z uhelného prášku lisováním pod tlakem  až 200 MPa s přídavkem pojiva. Umělá kapalná

paliva mají řadu předností, například snadnou dopravu, regulaci spalování a nízkou

popelnatost. Nedostatkem je vysoká cena a malé dispoziční kapacity. Hlavním umělým

kapalným palivem jsou lehké a těžké topné ol eje. Výhřevnost se pohybuje kolem 3 -42

MJ.kg-1. Základní hořlavou složkou je uhlík a vodík. Z dalších kapalných paliv se v omezené

míře v průmyslu používá lehký benzín a propan -butan.

Plynná umělá paliva jsou v průmyslu nejrozšířenější a to pro řadu předno stí. Snadná

doprava, jednoduchá regulace a kontrola spalování. Dá se snadno regulovat přebytek

vzduchu, výkon hořáků, teplot a a pecní atmosféra. Z umělých paliv je to především

vysokopecní plyn, koksárenský plyn, generátorový plyn a plyn směsný. Vysokopecn í plyn

vzniká jako produkt při výrobě surového železa ve vysoké peci a jeho výhřevnost je 2,5 -4,6

MJ.m-3. Hlavní hořlavou složkou je CO, které běžně dosahuje množství 23%. Koksárenský

plyn je druhý nejvýznamnější plyn v hutním hospodářství. Je vedlejším pr oduktem

vysokoteplotní karbonizace černého uhlí a jeho výhřevnost je 17 -21 MJ.m-3. Generátorový

plyn vzniká zplynováním pevných paliv a jeho výhřevnost se pohybuje od 3 -13 MJ.m-3.

[2;11]
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2.2 Emise vzniklé ze spalovacích procesů
Mezi plynné znečišťující l átky, vzniklé ze spalovacích procesů, řadíme především

různé plyny a páry. Plynné škodliviny se do ovzduší dostávají následkem různých

fotochemických reakcí, vulkanickou činností apod. Velké množství škodlivin se do ovzduší

dostává jako výsledek lidské čin nosti. Jedná se o zplodiny spalování fosilních a umělých

paliv, používaných k vytápění domácností, v průmyslu, v energetice, dopravě a k jiným

účelům. Mezi nejběžnější znečišťující látky patří oxidy uhlíku, síry, dusíku a prachové

částice [3].

2.2.1 Oxidy uhlíku
V této práci se budeme zabývat dvěma oxidy uhlíku, z nichž ten první je hořlavou

složkou vysokopecního plynu a ten druhý znečišťující látkou . Jedná se o oxid uhelnatý (CO),

jenž je výsledkem spalování nedokonalého , a oxid uhličitý (CO2). Oxid uhelnatý se v přírodě

vyskytuje v nepatrném množství v atmosféře, kde vzniká především fotolýzou oxidu

uhličitého působením ultrafialového záření, jako produkt nedokonalého spalování fosilních

paliv i biomasy. Je také obsažen v sopečných plynech. Oxid uhelnatý je značně jedovatý;

jeho jedovatost je způsobena silnou afinitou k hemoglobinu (krevnímu barvivu), s nímž

vyváří karboxyhemoglobin, čímž znemožňuje přenos kyslíku v podobě oxyhemoglobinu

z plic do tkání. Vazba oxidu uhelnatého na hemoglobin je přibližně dv ěstěkrát silnější než

kyslíku a proto jeho odstranění z krve trvá mnoho hodin až dní. Příznaky otravy se objevují

již při přeměně 10 % hemoglobinu na karboxyhemoglobin. Toto je podstatou jednoho ze

škodlivých vlivů kouření. Oxid uhelnatý se dříve používal jako plynné palivo (například

součást svítiplynu). Jeho směs s vodíkem (vodní plyn) je jedním z meziproduktů

používaných v těžkém chemickém průmyslu.

Oxid uhličitý se největší měrou podílí na vzniku skleníkového efektu. Jeho nárůst

v ovzduší, což je považováno za hlavní příčinu globálního oteplování, je způsoben mimo jiné

i spalováním fosilních paliv. Naštěstí zatím nejvýkonnější ekosystém poutající vzdušný oxid

uhličitý - mořský fytoplankton - není dosud příliš narušen. Oxid uhličitý je běžnou součástí

zemské atmosféry, přičemž jeho koncentrace (průměrně 0,038 %) v ovzduší kolísá v

závislosti na místních podmínkách, na výšce nad povrchem a relativní vlhkosti vzduchu v

ovzduší. V důsledku průmyslových emisí jeho průměrná koncentrace ve vzduchu stále roste.

2.2.3 Oxidy síry
Veškerá spalitelná síra se v atmosférickém procesu obvyklého spalování oxiduje na

SO2. Znamená to, že z hlediska předchozího odstavce se nemůže přímo mluvit o primárních
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opatřeních na snížení emise SO2. Pokud však popeloviny paliva (a v tomto případě se v ždy

jedná o pevná paliva) obsahují složky, které jsou schopné vzniklý SO2 vázat (jedná se

obvykle o vápenec CaCO3, nebo dolomit MgCO3), lze vhodným ovlivněním spalovacíh o

procesu (teploty a doba setrvání) dosáhnout efektu, který se nazývá samoodsíření spalin. U

českých pevných paliv lze dosáhnout např. u některých typů sokolovských hnědých uhlí

samoodsíření cca 15 a. 25 % z teoretické emise SO2, a to podle obsahu CaO v palivu (resp.

v popelovinách).

2.2.3.1 Síra v palivu

V plynných palivech se síra vyskytuje přímo jako SO nebo SO2, případně ve velmi

nepříjemné formě a to jako sirovodík HS. Tyto uvedené formy síry se v šak prakticky

objevují pouze v procesním plynu z proce su zplyňování (např. uhlí ve Winklerových

generátorech nebo v hořákových nebo fluidních zplyňovacích zařízeních), ale pouze

v zanedbatelné míře v distribuovaných plynných palivech pro energetické spotřebiče.

V pevných a kapalných palivech je síra součástí hořlaviny, avšak údaj o celkovém obsahu

síry v palivu, nebo o měrné sirnatosti paliva , (např. údaj v gramech na MJ výhřevnosti) ještě

plně necharakterizuje skutečné poměry síry v palivu. Síra se toti ž vyskytuje v palivu ve třech

základních formách:

 síranová (chemicky vázaná k popelovinám a neoxidovatelná na plynný SO2)

 organická

 pyritová

Procesu tvorby SO2 se účastní pouze druhé dvě formy síry (organická a pyritová),

které v českých uhlích tvoří cca 95 a ž 98 % veškeré síry. Pyritová síra v uhlí je ta forma síry,

která je v případě nerozptýleného výskytu v palivu relativně dobře odstranitelná klasickými

úpravárenskými procesy např. v hydrocyklonech. Účinnost této separace je však omezená.

Existují i další technologické postupy redukce síry v uhlí, které jsou však obvykle velmi

drahé a je otázkou ekonomického vyhodnocení, zda volit úpravu (odsíření) paliva nebo

následně spalin.

U kapalných paliv se v posledních letech prosazuje tendence výroby odsířeného

paliva a to co se týče lehkých topných olejů (LTO) prakticky jednoznačně, co se týče těžkých

topných olejů (TTO), alespoň pro zařízení do 100 a ž 150 MW instalovaného výkonu.

V okamžiku, kdy je do ohniště dopraveno palivo s obsahem síry takovým, že je nutno

vzniklé oxidy síry odstraňovat, mluvíme o odsiřování. Od straňování síry ze spalin je mo žno

provádět opět dvěma principiálně odlišnými postupy a to buď katalytickou oxidací na SO
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s následným odstraněním ve formě H SO3 nebo vázáním na vhodné aditivum v pevné formě.

[9]

2.2.4 Oxidy dusíku
Pokud se mluví o oxidech dusíku NOx, z pohledu znečišťujících látek z energetických

procesů (které jsou limitovány zákonem na ochranu ovzdu ší), pak máme na mysli především

oxid dusnatý - NO a oxid dusičitý – NO2. Z hlediska všech potenciálně škodlivých oxidů

dusíku musíme ještě přiřadit oxid dusný – N2O, který do hlavních znečišťujících oxidů NOx

není zařazen. N2O - oxid dusný, nebo-li "rajský plyn", vzniká ve významnějším množství při

nízkoteplotním spalování a jeho vliv je významn ý v souvislosti se skleníkovým efektem, kde

patří mezi nejvlivnější plyny, které zabraňují odrazu tepelné energie zpět od povrchu země

do vesmírného prostoru.

NO je bezbarvý, relativně málo reaktivní plyn. Prahová hodnota pro průmyslovou

expozici je 25 ppm, což je řádově vyšší hodnota, než hodnota koncentrace v silně

znečištěném ovzduší (méně než 0,1 ppm). NO je významnou znečišťující látkou ve

stratosféře, protože patří vedle chlóru a chlórovaných typů freonů k hlavním likvidátorům

ozónové vrstvy reakcí s ozónem, kdy vzniká NO a běžný dvouatomární kyslík. NO je

červenohnědý plyn, jehož charakteristickou barvu lze někdy vidět za smogových situacích.

NO je reaktivní silně oxidická látka. V kombinaci s uhlovodíky a slunečním zářením NO

vytváří ozón, organické peroxidy i PAN (polyakrylnitrát) a dal ší produkty fotochemického

smogu. Ozón a PAN dráždí oči a otravují vegetaci. To jsou dosud jednoznačně známé hlavní

důvody, proč jsou přípustné emise NO limitovány.

NO je ve vnějším prostředí oxidován na NO2. Ve vnitřním prostředí je oxidace NO na

NO2 bez přítomnosti UV záření a ozónu velmi pomalá, především mnohem pomalejší než

srovnatelná doba výměny vzduchu. NO 2 je však mnohem více toxický, než NO. Oxid

dusičitý je červenohnědý plyn rozpustný ve vodě a silné oxidační činidlo. Hlavním zdrojem

antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv ve stacionárních

emisních zdrojích (při vytápění a v elektrárnách) a v motorových vozidlech (ve spalovacích

motorech). Ve většině případů je emitován do ovzduší oxid dusnatý, který je transformován

na oxid dusičitý. Oxidace oxidu dusnatého atmosférickými oxidanty, např. ozonem, probíhá

velmi rychle i při velmi nízkých koncentracích obou reakčních složek v ovzduší. Rozdíly

v emisích oxidů dusíku NO x (oxidu dusnatého a dusičitého) v různých zemích vznikají

hlavně v důsledku rozdílů ve spotřebě fosilních paliv. Celosvětové emise oxidů dusíku

v r. 2000 byly odhadovány přibližně na 60 milionů tun. [3]
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2.2.5 Tuhé znečisťující látky
K označení tuhých (prachových) částic v ovzduší je používána řada pojmů. Můžeme

se setkat s pojmy: Tuhé znečisťující látky (TZL), pevný aerosol, tuhý aerosol, polétavý

prach. V zahraniční literatuře pak suspendované částice (SPM), celkové suspendované

částice (TSP), černý kouř.V kategorii nejjemnějších částic PM 2,5 mají částice průměr menší

než 2,5 µm. Vědci považují částice PM 2,5 za příčinu největšího poškozování lidského zdraví.

Usazují se hluboko v plicích, blokují reprodukci buněk a působí respirační nemoci. Frakce

PM2,5 zvyšuje škodlivé účinky SO 2 a tím stoupá i náchylnost k chro nickým onemocněním

respiračního traktu. Poměr suspendovaných částic PM 2,5/PM10 je velmi proměnlivý a závisí

na typu smogu. Může se pohybovat v rozmezí 30 až 60 %. V ovzduší se jemné částice

zdržují dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní aerosol, kt erý může být transportován

na velké vzdálenosti. Tím dochází k jejich rozptýlení na velkém území a stírání rozdílů mezi

jednotlivými oblastmi. Tuhé znečišťující látky mají rozhodující podíl na vzniku smogu, který

je v současnosti citelným problémem všech v elkých měst na Zemi. [3]

2.3 Vliv emisí na životní prostředí
Na základě analýz obsahu CO2 v různě hlubokých vrstvách arktického ledu bylo

prokázáno, že teplotní změny planety velmi těsně sledují obsah CO 2 v ovzduší. V dobách

ledových činil obsah CO 2 v ovzduší v průměru 210 ppm, v interglaciálních obdobích

průměrně 280 ppm. Dnešní koncentrace CO 2 v ovzduší je celých 353 ppm, což je nejvyšší

koncentrace v minulosti. To činí cca 750 giga tun (Gt), (v porovnání s 575 Gt

v předindustriálním období) k čemuž mus íme ročně přičítat 5-6 Gt produkovaných těžbou

a spalováním fosilních paliv a 2 Gt vyprodukované mýcením a vypalováním lesů.

Když se vezme v úvahu, že zhruba 2 Gt se ročně zachytí v oceánech a další 2 Gt se

odstraní fotosyntézou, zbývá přírůstek 3 -4 Gt emisí CO2 ročně. Zvýšení obsahu CO 2

atmosféře, ke kterému došlo od počátku průmyslové revoluce, odpovídá za zvýšení absorbce

slunečního záření přibližně o 2 W .m-2, jak je obecně přijímáno většinou světových

klimatologů. [2]

2.3.1 Skleníkový efekt
Skleníkový efekt vzniká v návaznosti na zvyšování skleníkových plynů v atmosféře.

Termínem skleníkové plyny se označují takové plyny, které způsobují, že infračervené záření

je pohlcováno atmosférou., čímž dochází k ohřívání zemského povrchu a spodní vrstvy

atmosféry. Nejrozšířenějším skleníkovým plynem je díky svému množství vodní pára, ta je

však skleníkovým plynem přirozeným. Nejsledovanějším skleníkovým plynem je však oxid
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uhličitý (CO2), který se dostává do ovzduší jednak přírodními pochody a jednak lidskou

činností.

Kvantitativně nejrozšířenější skleníkové plyny, mimo vodní páru, které mají

souvislost s antropogenním vlivem člověka na globální oteplování planety, jsou podle Dr.

Jeremy Leggeta oxid uhličitý, dále halogenové uhlovodíky, metan a oxid dusný .

V následujícím tabulce a grafu je zobrazen podíl skleníkových plynů na globálním

oteplování, převzatý z publikace Dr. Jeremy Leggeta Nebezpečí oteplování Země , vydané

u nás nakladatelstvím Academia Praha v roce 1992. [2]

Tabulka 1. Podíl skleníkových plynů na gl obálním oteplování

Plyn Hlavní zdroje Roční
přírůstek (%)

Podíl na
oteplování (%)

Oxid uhličitý
(CO2)

Spalovýní fosilních
paliv a odlesňování 0,5 55

Halogenové
uhlovodíky (CFC)

Různé průmyslové
zdroje 4 24

Methan
(CH4)

Úniky zemního
plynu, rýžová pole 0,9 15

Oxid dusný
(N2O)

Spalování biomasy
a fosilních paliv 0,8 6

V následujícím grafu můžeme vidět podíl skleníkových plynů na globálním

oteplování.
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Obr. 1. Grafické znázornění podílu skleníkových plynů na globálním oteplování

2.3.2 Smog
Dalším důsledkem spalování fosil ních paliv je smog. (Zkratka, vzniklá z anglických

slov Smoke a Fog.) Jde o znečištění vzduchu, které vzniká v městských oblastech vlivem

působení slunečních paprsků na některé složky dopravních exhalací. Jeho součástí jsou
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převážně vysoké koncentrace příz emního ozónu, díky kterému může být pozorován jako

namodralý opar, a směs uhlovodíků, oxidů dusíku (NOx) a uhlíku (CO, CO2).

Smog je takový stav atmosféry, kdy vstupují ve vzájemnou interakci emise a imise.

Existují dva hlavní druhy smogů. Smog typu Londýn, je směsicí kouře z uhlí a mlhy. Má

vysoký obsah oxidu siřičitého, dodávající smogu silně redukční charakter. Smog typu Los

Angeles, je směsicí ozonu a peroxidů organických sloučenin, vznikajících fotochemickou

reakcí mezi oxidy dusíku a organickými látkami. Tento typ smogu má oxidační charakter a

nazýváme ho také fotochemický smog.

V našich podmínkách vzniká smog smíšeného typu. Prašné částice, které v ovzduší

působí jako kondenzační jádra, jsou odpovědné za výskyt t ěchto typů smogů. Kondenzace

vodních par v městském prostředí je díky značné prašnosti i exhalacím o to snazší, zvláště

s ohledem na fakt, že brzy po ránu, kdy jsou všeobecně podmínky pro vznik mlh

nejpříznivější, sílí dopravní špička a je zvýšená produkce  kouře z lokálních topenišť. [3]

2.3.3 Albedo
Albedo je míra odrazivosti tělesa , nebo jeho povrchu. Jde o poměr odraženého

elektromagnetického záření  ku množství dopadajícího záření. Zlomek, obvykle vyjadřovaný

procentuelně od 0 % do 100 %, je důležitým pojmem v klimatologii a astronomii. Poměr

závisí na frekvenci uvažovaného záření: pokud není specifikována, bere se průměr podél

spektra viditelného světla. Závisí také na úhlu dopadu záření: pokud není specifikován,

uvažujeme o pravém úhlu. Albedo čerstvého sněhu je vysoké: až 90 %. Povrch oceánu má

albedo nízké. Průměrné albedo Země je 37–39 %, zatímco u Měsíce dosahuje jen asi 12 %.

V astronomii lze podle albeda satelitů a asteroidů usuzovat na jejich složení, především na

podíl ledu.

Lidská činnost mění albedo (například kácením lesů a farmařením) různých oblastí

zemského povrchu. Typickým příkladem albedo efektu je zpětná vazba teploty sněhu. Pokud

se v oblasti pokryté sněhem oteplí a sníh taje, albedo se sníží, je absorbováno víc e slunečního

záření, což přispívá k dalšímu oteplování. Obráceně to platí také: při vytváření sněhu se

uplatňuje ochlazovací cyklus. Inte nzita albedo efektu závisí na velikosti změny albeda a na

množství slunečního záření; z toho důvodu je v tropických oblastech potenciálně velmi

výrazný. [3]
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3 POPIS SPALOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Tato bakalářská práce bude porovnávat množství emisí, vznikající při spalování

práškového uhlí s vysokopecním plynem. K tomu dochází v palivových kotlích, které si

nejprve popíšeme. Palivové kotle obecně slouží především k výrobě páry. Konstrukčně i

technologicky jsou spojeny v jediný celek, sloužící k výrobě páry o tlaku vyšším, než je tlak

atmosférický. Základní rozdělení kotlů je :

 kotle elektrárenské

 kotle teplárenské

 kotle výtopenské

Kromě uvedených základních typů energetických centrál se v praxi je ště používá

termín kotlů spalovenských a kotlů na odpadní teplo, event uelně kotlů mobilních prostředků

(lodní, lokomotivní). Podle použitého paliva rozeznáváme kotle:

 na paliva tuhá

 na paliva kapalná

 na paliva plynná

 na směsi paliv

Podle způsobu spalování tuhých paliv:

 kotle roštové (s klasickým roštem)

 kotle fluidní (s fluidním roštem)

 kotle práškové (granulační nebo výtavné)

Podle proudění vody rozeznáváme kotle s relativně velkým a s relativně malým

vodním obsahem. Moderní kotle s relativně velkým obsahem vody se dělí na:

 plamencové

 žárotrubné

 kombinované plamenco žárotrubné

Jejich charakteristikou je proudění spalin uvnitř plamenců a žárových trubek.

Ohřívaná voda proudí vně trubek. Moderní kotle s relativně malým obsahem vody se dělí na

kotle:

 s přirozeným oběhem vody

 s povzbuzeným ohřevem vody

 průtočné
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Ve všech těchto případech jedná se o kotle vodotrubné tj. s prouděním vody uvnitř

trubek výparníku a prouděním spalin vně trubek. Kot le mají cirkulaci vody v trubkách. Podle

přetlaku páry se kotle dělí na kotle:

 nízkotlaké od 0 do 0,07 MPa přetlaku vyrobené páry

 středotlaké od 0,07 do 6,4 MPa přetlaku vyrobené páry

 vysokotlaké od 6,4 MPa výše přetlaku vyrobené páry

Zvláštním případem jsou kotle s nadkritickými parametry páry tj. tlakem páry nad

22,5 MPa. [1;7]

3.1 Princip palivového kotle
Hlavními částmi palivových kotlů jsou tlakový systém, topeniště a vlastní spalovací

zařízení. Princip palivového kotle spočívá v přenosu tepla ze spalin přes teplosměnnou

trubku přímo na ohřívané médium. Tlakový systém je tvořen ohřívákem vody, výparníkem

a předehřívákem páry. Spaliny vstupují nejdříve do předehříváku páry o teplotě t sp,1, potom

procházejí výparníkem a nakonec ohřívákem vody vystupují  ze systému o teplotě t sp,2. Voda

vstupuje do ohříváku vody s teplotou tn,v a její teplota se zvyšuje na t var. Na konci výparníku

je sytá pára. Dalším důležitým parametrem je tlak, neboť teplota odcházejících spalin je

přímo závislá na tlaku vyrobené páry. Topeniště tvoří prostor, ve kterém se teplo předává

výhřevným plochám a sestává se z ohniště a kotlových tahů. Provedení ohniště závisí na

druhu paliva. Práškové uhlí s vysokopecním plynem se vířivě spaluje ve válcovém prostoru.

3.2 Technologický proces spalování
Spalování se provádí v topeništi, odkud se teplo rozvádí vzniklými spalinami.

Spalovací vzduch je přiváděn k hořákům spoledně s uhelným prachem a míchá se

z vysokopecním plynem. V topeništi dojde k oxidaci za vzniku spalin, které postupují přes

odlučovač prachu na sací ventilátor a pak komínem do atmosféry. Popelový prach se odvádí

do zařízení pro odstraňování popela.

3.2.1 Paliva tuhá
Základním tuhým palivem je uhlí, které sestává ze tří slo žek: hořlaviny (H),

popeloviny (A ) a vody (W). Platí: H + A + W = 100%. Surové uhlí  obsahuje vodu W,

popeloviny A, hořlavinu H, přítěž (balast), bezvodé uhlí (sušina) a tuhý uhlík. Hořlavina je ta

část uhlí, která je nositelem tepla uvolněného spalováním. U tuhých a kapalných paliv se

hořlavina skládá z těchto pěti prvků: uhlíku, vodíku, síry, dusíku a kyslíku.

Složení tuhých paliv se určuje :
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a) hrubým rozborem - při němž se stanoví poměrné obsahy vody ( W ) a popelovin

(A) a určí se výhřevnost paliva .

b) elementárním obsahem hořlaviny, v něm ž se navíc ještě určují poměrné obsahy

prvků hořlaviny.

Přibližně je obsah popelovin v palivu rovný obsahu tuhých zbytků po spálení tj.

škváry a popílku ve spalinách. U paliv s vět ším obsahem A > 10 % je nutno ve výpočtech

počítat s tzv. popelovým faktorem (podílem popelo vin a tuhých zbytků), který je 1,03 - 1,10.

Uhlí se dále rozděluje podle geologického stáří jeho vzniku na antracit, černé uhlí,

hnědé uhlí, lignit a rašelinu. Pořadí jde směrem od geologicky nejstar šího po geologicky

nejmladší uhlí. Z hlediska vlastností uhlí platí, že čím je uhlí geologicky star ší, tím má

obvykle vyšší spalné teplo, výhřevnost a menší tzv. prchavý podíl hořlaviny.

Spalné teplo Q [kJ/kg] je teplo uvolněné dokonalým spálením 1 kg paliva při

ochlazení spalin na 20 °C, přičem ž voda ve spalinách zkondenzuje, tj. je v kapalné fázi.

V praxi se však častěji používá termín výhřevnost, která se liší od spalného tepla tím, že

neuvažujeme kondenzaci vodní páry, jelikož spaliny  většiny kotlů mají teplotu nad rosným

bodem.

3.2.2 Paliva plynná
Pod pojmem plynné palivo rozumíme ka ždý plyn, obsahující hořlavé slo žky (oxid

uhelnatý, vodík a plynné uhlovodíky ), bez ohledu na to, zda je přírodního původu , nebo

uměle vyráběn, či zda vznikl jako odpadní produkt při některých technologických procesech.

Topné plyny, bez ohledu na jejich původ , či způsob výroby, jsou rozděleny do čtyř skupin

podle výhřevnosti:

 plyny málo výhřevné (s výhřevností do 8,35 MJ .m-3 )

 plyny středně výhřevné (s výhřevností 8,35 - 12,5 MJ.m-3 )

 plyny velmi výhřevné (s výhřevností 12,5 - 21,5 MJ.m-3 )

 plyny velmi vysoce výhřevné (s výhřevností nad 21,5 MJ .m-3 ).

Předmětem této bakalářské práce bude málo výhřevný plyn vysokopecní s průměrnou

výhřevností 3,048MJ.m-3. [9]
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4. ZÁKLADNÍ STECHIOMETR ICKÉ VÝPOČTY

Stechiometrické výpočty se mohou provádět v objemových, hmotnostních a

molárních veličinách. Při spalování práškového uhlí budeme využívat vzorce na hmotnostní

spalování, u vysokopecního plynu objemové spalování. Následující vzorce budou využity

v kapitole 5, při výpočtech množství emisí ve spalinách práškového uhlí.

4.1 Spalování tuhých paliv
Pro uhlík platí :

C + O2  CO2 (1)

12 kg + 22,4 m3 = 22,4 m3

Pro vodík platí :

H2 + 0,5 O2   2H2O (2)

4 kg + 22,4 m3 = 44,8 m3

Pro síru platí :

S + O2  SO2 (3)

32 kg + 22,4 m3 = 21,89 m3

Výpočet spalovacího procesu pomocí objemových podílů

Omin = 22 .
32

4,22.
32

4,22.
2

2,11.
12

4,22 OSHC  (m3 . kg-1) (4)

Lmin = Omin . 4,76 (m3 . kg-1) (5)

Lskut = Omin . 4,76 . n (m3 . kg-1) (6)

Vvsp = VCO2 + VSO2 + VH2O + VN2 + VO2 (m3 . kg-1) (7)

Vssp = VCO2 + VSO2 + VN2 + VO2 (m3 . kg-1) (8)

kde VCO2 = 1,87 . C (m3 . kg-1)

VSO2 = 0,7. .S (m3 . kg-1)

VH2O = 11,2 . H + 1,24.W (m3 . kg-1)

VN2   = 0,8 . N + Omin . 3,76 . n (m3 . kg-1)

VO2  = Omin . (n - 1 ) (m3 . m-3)

Jednotlivé složky spalin pak vyjádříme procentuelně :

CO2 =
vsp

CO

V
V 2  . 100 (%) (9)

H2O =
vsp

OH

V
V 2  . 100 (% ) (10)
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SO2 =
vsp

SO

V
V 2  . 100 (%) (11)

N2 =
vsp

N

V
V 2  . 100 (%) (12)

4.2 Spalování plynných paliv
Složení plynných paliv se udává výhradně v objemových procentech a proto se

u tohoto druhu paliv provádí výpočet pouze v objemových jednotkách. Následující vzorce

budou využity v kapitole 5, při výpočtech množství emisí ve spalinách vysokopecního plynu.

Oxid uhelnatý

CO + 0,5 O2 CO2 (13)

1 m3  + 0,5 m3  = 1 m3

Vodík

H2 + 0,5 O2  H2O (14)

1 m3 + 0,5 m3 = 1 m3 + 10,76 MJ

Sirovodík

H2S + 0,5 O2  SO2 + H2O (15)

1 m3  + 1,5 m3 = 1 m3 + 1 m3 + 23,70 MJ

Metan

CH4 + 2 O2  CO2 + 2H2O (16)

1 m3 + 2 m3  = 1 m3 + 2 m3 + 35,38 MJ

Uhlovodíky

Cm Hn + 3,8 O2  2,6 CO2 + 2,4.H2O (17)

1 m3 + 3,8 m3 = 2,6 m3 + 2,4 m3 + 73,27 MJ

Označení Cm Ha se používá pro úhrnný obsah vyšších uhlovodíků v plynném palivu. S

ohledem na jejich nízký obsah v objemové jednotce paliva se zjednodušením

reprezentovaným výše uvedenou rovnicí dopouštíme pouze zanedbatelné chyby. K výpočtům

se používají následující rovnic e :

Omin = 0,5CO + 0,5H2 + 1,5H2S + 2CH4 + 3,8Cm Hn (m3 . m-3) (18)

Lmin = Omin . 4,76 (m3 . m-3) (19)

Lskut = Omin . 4,76 . n (m3 . m-3) (20)

Vvsp = VCO2 + VSO2 + VH2O + VN2 + VO2 (m3 . m-3) (21)

Vssp = VCO2 + VSO2 + VN2 + VO2 (m3 . m-3) (22)

kde VCO2 = CO + CO2 + 2 . CH4 + 2,4 . Cm Hn (m3 . m-3)
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VSO2 = H2S (m3 . m-3)

VH2O = H2 + H2S + CH4 + 2,6 . Cm Hn (m3 . m-3)

VN2  = N2 + Omin . 3,76 . n (m3 . m-3)

VO2  = Omin . (n - 1 ) (m3 . m-3)

Jednotlivé složky spalin pak vyjádříme procentuelně :

CO2 =
vsp

CO

V
V 2  . 100 (%) (23)

H2O =
vsp

OH

V
V 2  . 100 (%) (24)

SO2 =
vsp

SO

V
V 2  . 100 (%) (25)

N2 =
vsp

N

V
V 2  . 100 (%) (26)

Použitá literatura: [5]
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5 SPALOVÁNÍ PRÁŠKOVÉHO UHLÍ S VYSOKOPECNÍM

PLYNEM

Spalování práškového uhlí společně s vysokopecním plynem řadí tuto směs mezi tak

zvané alternativní a zvláštní paliva. Množství přídavně spalovaného plynu odpovídá  obvykle

30-40% tepelného příkonu kotle . Porovnávat se bude změna množství směsi práškového uhlí

s vysokopecním plynem při různých poměrech, za konstantního tepelného příkonu, což se

promítne na změně množství vyprodukovaných emisí CO 2 a SO2.

Hoření jakéhokoliv paliva je podmíněno dvěma předpoklady. Koncentrací oxidačního

prostředku ve směsi s palivem a dosažení zápalné teploty. Jelikož se bude tato bakalářská

práce zabývat především spalováním vysokopecního plynu a práškového uhlí, uvedeme si

koncentraci a zápalnou teplotu jen u těchto dvou paliv. Koncentrace spodní meze vznětlivosti

vysokopecního plynu je 35-40% a horní meze 65-75%. Zápalná teplota se pohybuje od 450 -

650°C. U tuhého paliva hraje roli nahřátí, umožňující termický rozklad organické hmoty a

velikost částice. Spalování probíhá tím příznivěji, čím jemnější je mletí. Jako oxidační

činidlo použijeme vzduch. Výpočet pomocí objemových podílů jednotlivých složek je: 21 %

O2, 79 % N2. Z tohoto zjednodušeného složení vypočítáme poměr kyslíku, dusíku a  vzduchu

z následujícího vztahu :

O2 : N2 : vzduch =
21
21  :

21
79  :

21
100  = 1 : 3,76 : 4,76 (27)

Výpočet pomocí hmotnostních podílů jednotlivých složek : 23,1 % O 2, 76,9 % N2.  Z

tohoto složení opět určíme poměr kyslíku, dusíku a vzduchu dle následujícího vztahu :

O2 : N2 : vzduch =
1,23
1,23  :

1,23
6,79  :

1,23
100  = 1 : 3,33 : 4,33 (28)

5.1 Výpočet hmotnosti uhlí a objemu plynu při konstantním tepelném

příkonu

Sledovaný granulační kotel slouží k vlastnímu spalování paliva. Má 4 hořáky na

práškové uhlí a 2 hořáky na vysokopecní plyn. Dále se skládá z ohříváku spalovacího

vzduchu, zařízení pro přípravu a dopravu paliva, odsávání spalin a odvod tuhých zby tků

spalování. Napájecí voda vstupuje do ohříváku vody a po zahřátí postupuje do bubnu.

Z bubnu odtéká do spádového potrubí a prochází spodním kolektorem do výparníku. Ve

varných trubkách se tvoří parovodní směs, která postupuje zpět do bubnu, kde se odděl uje

sytá pára od vody. Sytá pára postupuje do přehříváku páry, kde se tvoří přehřátá pára. Ta
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posléze slouží k vlastní výrobě elektrické energie. Sledovaný kotel je největším kotlem

teplárny. Byl uveden do provozu v roce 1995. V roce 2005 došlo k rekonstrukci, jejímž

účelem bylo snížit spotřebu uhlí a využít přebytky vysokopecního plynu.

Obr. 2. Granulační kotel

Zadané hodnoty:

 Průměrná výhřevnost uhlí Q i,uh: 23 707 kJ.m-3.

 Průměrná výhřevnost vysokopecního plynu Q i,pl: 3 048 kJ.m-3.

 Maximální objem plynu Vpl: 130 000 m3.h-1

 Tlak plynu ppl: 101,325 kPa.

 Tlak páry pp: 9,6 MPa.

 Teplota páry tp: 520°C.

 Účinnost kotle η: 86 %.

 Součinitel přebytku vzduchu n: 1,15.

 Konstantní tepelný výkon kotle Qt,v: 746 533 430 kJ.h-1.

 Konstantní tepelný příkon Qcel tedy činí: 746 533 430/0,86 = 868 062 128 kJ.h-1.

Maximální množství vysokopecního plynu je z provozních důvodů upraveno na

130 000 m3.h-1. Při překročení tohoto množství již nebudeme další procentuální poměr

vysokopecního plynu počítat.

Nejprve se vypočte množství uhlí, které je potřeba k dosažení konstantního tepelného

příkonu 868 062 128 kJ.h-1. Tuto hodnotu podělíme výhřevností uhlí a získáme 100%

množství tohoto paliva.
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Muhl =
uhi

cel

Q
Q

,

(kg.h-1) (29)

Muhl,100 =
23707

868062128  = 36 616 kg.h-1

Pro výpočet poměru uhlí a plynu k dosažení konstantního tepelného příkonu

provedeme tentýž výpočet pro obsah 50% uhlí.

Muhl,50 = 100
36616 .50 = 18 308 kg.h-1

Teoretický objem vysokopecního plynu se stanoví rozdílem hmotnosti uhlí krát jejich

výhřevnost, čímž se zjistí chybějící příkon. Toto číslo se podělí výhřevností vysokopecního

plynu a získá se objem.

Vpl =
pli

uhiuhluhl

Q
QMM

,

,50,100, ).( 
(m3.h-1) (30)

Vpl = 3048
23707).1830836616(   = 142 398m3.h-1

Podle vzorového příkladu se provede výpočet ostatních poměrů, až do obsahu

vysokopecního plynu 130 000 m3, což je maximální objem plynu za hodinu.  Z předchozího

příkladu tedy vyplývá, že maximální množství plynu musí být menší než 50% tepelného

příkonu, což bude i naše limitní hr anice.

Tabulka 2. Poměr uhlí a plynu při konstantním tepelném výkonu

Poměr
uhlí a
plynu (%)

Muhl (kg.h-1) Vpl (m
-3.h-1) Quhlí (kJ.h-1) Qplynu(kJ.h-1) Qcel(kJ.h-1)

100 36 616,28 0,00 868 062 128 0 868 062 128
90 32 954,65 28 479,73 781 255 915 86 806 213 868 062 128
80 29 293,02 56 959,46 694 449 702 173 612 426 868 062 128
70 25 631,40 85 439,19 607 643 490 260 418 638 868 062 128
60 21 969,77 113 918,91 520 837 277 347 224 851 868 062 128
50 18 308,14 142 398,64 434 031 064 434 031 064 868 062 128

V prvním sloupci je procentuální zastoupení uhlí na tepelném příkonu kotle. Ve

druhém sloupci je množství uhlí, které je potřeba k dosažení procentuálního množ ství

původně zadaného tepelného příkonu. Třetí sloupec vyjadřuje množství vysokopecního

plynu, které je potřeba spálit, aby se nahradilo chybějící množství tepla, do 100% zadaného

tepelného příkonu. Čtvrtý a pátý sloupec vyjadřují teplo, vzniklé spálením p říslušného

množství uhlí a plynu, šestý sloupec pak součet těchto tepel. Tepelný příkon je konstantní,
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chemické teplo Qcel je tedy součtem celkového tepla, získaného spálením uhlí, plus tepla

získaného spálením plynu za jednu hodinu.

5.2 Spalování práškového uhlí
Černé uhlí, používané v hutním průmyslu, dělíme na koksové a žírné, ze kterých se

vyrábí metalurgický koks. Ostatní druhy se používají pro přímé spalování, nebo k výrobě

generátorového plynu. Práškové uhlí se používá pro vytápění parních kotlů, n ebo jako

přídavné palivo do různých druhů plynů. V ytvoříme spalovací tabulku . Podle rovnic

uvedených v kapitole 4.1 Spalování tuhých paliv, dosadíme množství prvků, a vypočtěme

jednotlivé složky vzniklých spalin  při přebytku vzduchu n=1,15. Použijeme stechiometrické

rovnice (1), (2), (3) a (4), z kapitoly 4.1.

Zadané chemické složení práškového uhlí :

63,07 % C

3,15 % H

0,65 % S

0,9 % N

5,7 % O

26,53 % A.

Nyní spočteme Omin dle vzorce (4) a porovnáme se součtem ve spalovací tabulce č. 3.

Omin = 057,0.
32

4,220065,0.
32

4,220315,0.
2

2,116307,0.
12

4,22


=1,178+0,176+0,0046-0,04=1,318 Nm3 . kg-1

Tabulka 3. Spalovací tabulka uhlí

CO2 H2O SO2 N2 O2

C 0,6307 C+O2=CO2 1,177 1,177
H2 0,0315 H2+0,5O2=H2O 0,176 0,353
S 0,0065 S+O2=SO2 0,005 0,005
O2 0,0570 O2=O2 0,040
N2 0,0090 N2=N2 0,007
O2,vz Omin.(n-1) 0,198
N2,vz Omin.3,76.n 5,701
Celkem 1,318 1,177 0,353 0,005 5,708 0,198

7,440

Spaliny (m3.kg-1)Složka Rovnice Omin
Množství
(kg.kg-1)
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Ostatní výpočty jednotlivých emisí provedeme podle vzorců z kapitoly 4. Celkové

množství spalin, vzniklé spálením jednoho kilogramu práškovéh o uhlí je 7,440 m3, z toho

emisí CO2 1,177 m3. [6]

5.3 Spalování vysokopecního plynu
Vysokopecní plyn vzniká jako vedlejší produkt při výrobě surového železa ve vysoké

peci. Jelikož sám vysokopecní plyn většinou nestačí k efektivnímu ohřevu, často se mísí  pro

zvýšení výhřevnosti s jinými palivy. Díky tomu, že obsahuje jen malé množství metanu

a velké množství CO, má v porovnání s ostatními fosilními palivy při spalování značný podíl

vzniku CO2 na jednotku uvolněné energie. Je proto považován za neekologické palivo . Dle

odborné literatury obsahuje běžný vysokopecní plyn 18%CO 2, 23%CO, 1%H2 a 58%N2. [11]

Objem složek vzniklých spalin opět zjistíme ze spalovací tabulky, tentokrát pro

plynná paliva, při přebytku vzduchu n=1,15. Použijeme stechiometrické rovnice (13), (14),

(16) a (18) z kapitoly 4.2, a chemické složení plynu.

Zadané chemické složení vysokopecního  plynu:

20 % CO

1,5 % H2

59,5 % N2

1 % CH4

18 % CO2.

Nyní spočteme Omin dle vzorce (18) a porovnáme se součtem ve spalovací tabulce č. 4.

Omin =0,5.0,2 + 0,5.0,015 + 2.0,01 = 0,12 8 Nm3 . m-3

Tabulka 4. Spalovací tabulka vysokopecního plynu

CO2 H2O N2 O2

CO 0,200 CO+0,5O2=CO2 0,100 0,200
H2 0,015 H2+0,5O2=H2O 0,008 0,015
CH4 0,010 CH4+O2=CO2+H2O 0,020 0,010 0,020
N2 0,595 0,595
O2 0,000 0,000
CO2 0,180 CO2+CO2 0,180
N2,vz Omin.3,76.n 0,551
O2,vz Omin.(n-1) 0,211
Celkem 0,128 0,390 0,035 1,146 0,211

1,782

Spaliny (m3.m-3)Složka Rovnice Omin
Množství
(m3.m-3)
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Ostatní výpočty jednotlivých emisí provedeme podle vzorců z kapitoly 4. Celkové

množství spalin, vzniklé spálením jednoho metru krychlového vysokopecního plynu je 1,782

m3, z toho emisí CO2 0,390 m3. [6]

5.4 Změna objemu spalin při konstantním tepelném příkonu
Objem vzniklých spalin na jednotku paliva se odečte ze spalovacích tabulek pro tuhá

a plynná paliva č.3 a č.4. Součet jednotlivých složek spalin z tabulek č.3 a č.4 se vynásobí

příslušným množstvím paliva při jeho procentuálním zastoupení ve směsi.

5.4.1 Příklad výpočtu množství spalin, vzniklých spálením uhlí při poměru uhlí

a plynu 50%.
Z tabulky č.2 známe množství uhlí, potřebné pro odpovídající procentuální množství

zadaného tepelného příkonu. Výše vypočtené množství uhlí se vynásobí stechiometrickým

množstvím objemu spalin z tabulky č.3, čímž se získá objem spalin v metrech krychlových

za hodinu.

Vsp,uhl = Muhl . Vsp,uhl,kg (m3.h-1) (31)

Vsp,uhl = 18 308,14 . 7,440 = 136 212,56 m3.h-1

kde Muhl je hmotnost uhlí v kilogramech za hodinu.

Vsp,uhl,kg je množství spalin v metrech krychlových, vzniklých spálením jednoho

kilogramu uhlí.

a Vsp,uhl je množství spalin, vzniklých spálením výše uvedeného množství uhlí .

5.4.2 Příklad výpočtu množství spalin, vzniklých spálením plynu při poměru

uhlí a plynu 50%.
Výše vypočtené množství plynu se vynásobí stechiometrickým množstvím objemu

spalin z tabulky č.4, čímž se získá množství spalin v metrech krychlových za hodinu .

Vsp,pl = Vpl . Vsp,pl,m (m3.h-1) (32)

Vsp,pl = 142 398,64 . 1,782 = 253 754 m3.h-1

kde Vpl je objem plynu v metrech krychlových za hodinu

Vsp,pl,m je množství spalin v metrech krychlových, vzniklých spálením jednoho metru

krychlového plynu.

a Vsp,pl je množství spalin, vzniklých spálením výše uvedeného množ ství plynu.

Nyní můžeme dosadit výše uvedené vzorce do tabulky a vypočítat tyto poměry pro

množství od 50 do 100%. Při 100% práškového uhlí k výpočtu použijeme pouze výhřevnost

uhlí, při měnících se poměrech pak i procentuálně výhřevnost příslušného množst ví plynu, na
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celkovém konstantním příkonu. Vzorový příklad při 50% poměru je vyznačen tučným

písmem.

Tabulka 5. Objem spalin při změně poměru uhlí a plynu

Poměr
uhlí a
plynu (%)

Muhl

(kg.h-1)

Objem
spalin z uhlí

(m3.h-1)

Vpl

(m-3.h-1)

Objem spalin
z plynu
(m3.h-1)

Celkem
spalin

(m3.h-1)
100 36 616,28 272 425,12 0 0 272 425
90 32 954,65 245 182,60 28 479,73 50 751 295 933
80 29 293,02 217 940,09 56 959,46 101 502 319 442
70 25 631,40 190 697,58 85 439,19 152 253 342 950
60 21 969,77 163 455,07 113 918,91 203 004 366 459
50 18 308,14 136 212,56 142 398,64 253 754 389 967

V prvním sloupci je procentuální zastoupení uhlí na tepelném příkonu kotle. Ve

druhém sloupci je množství uhlí, které je potřeba k dosažení procentuálního množství

původně zadaného tepelného příkonu. Třetí sloupec vyjadřuje množství spalin, vzniklých

spálením odpovídajícího množství uhlí. Čtvrtý sloupec vyjadřuje množství vysok opecního

plynu, které je potřeba spálit, aby se nahradilo chybějící množství tepla, do 100% zadaného

tepelného příkonu. V pátém sloupci je množství spalin, vzniklé z z odpovídajícího množství

plynu. V šestém sloupci se pak sčítají spaliny uhlí a plynu. Z uvedené tabulky je zřejmé, že

celkový objem spalin přidáváním vysokopecního plynu do práškového uhlí roste.
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6 ZHODNOCENÍ Z HLEDISKA VLIVU NA ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ

Cílem předchozích výpočtů bylo zjištěn í množství spalin při různé koncentraci

práškového uhlí a vysokopecního plynu. Dalším zkoumaným parametrem bude porovnání

množství CO2 při měnící se koncentraci práškového uhlí  a vysokopecního plynu.

6.1 Celkové množství emisí CO2 při různé koncentraci práškového uhlí a

vysokopecního plynu
Z tabulek 3 a 4 se dosadí množství CO2, vzniklé spalování jednotkového množství

tuhého, respektive plynného paliva, a vynásobí se příslušným množstvím tohoto paliva,

spáleného právě za jednu hodinu .

6.1.1 Příklad výpočtu množství emisí CO2, vzniklých spálením uhlí při pom ěru

uhlí a plynu 50%.
Nejprve se množství uhlí vynásobí množstvím CO2, vzniklého spálením jednoho

kilogramu práškového uhlí ze stechiometrické tabulky č. 3. Tím se získá celkové množství

emisí CO2 v metrech krychlových za hodinu:

VCO2,uhl = Muhl . VCO2,kg (m3.h-1) (33)

VCO2,uhl = 18303,14 . 1,177 = 21 548,68 m3.h-1

kde Muhl je hmotnost uhlí v kilogramech.

VCO2,kg je množství emisí CO2, vzniklé spálením jednoho kilogramu uhlí.

a VCO2,uhl je množství emisí CO2, vzniklých spálením výše uvedeného množství uhlí.

6.1.2 Příklad výpočtu množství emisí CO2, vzniklých spálením plynu při

poměru uhlí a plynu 50%.
Poté se vynásobí množství plynu množstvím CO2, vzniklého spálením jednoho metru

krychlového vysokopecního plynu ze stechiometrické tabulky č. 4. Tím se získá celkové

množství emisí CO2 v metrech krychlových za hodinu:

VCO2,pl = Vpl . VCO2,m (m3.h-1) (34)

VCO2,pl = 142 398,64 . 0,39 = 55 535,47 m3.h-1

kde Vpl je objem plynu v metrech krychlových za hodinu

VCO2,m je množství emisí CO2, vzniklé spálením jednoho krychlového metru

vysokopecního plynu.
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a VCO2,uhl je množství emisí CO 2, vzniklých spálením výše uvedeného množství

plynu.

Nyní se dosadí výše uvedené vzorce do tabulky č.6 a vypočítají se poměry pro

množství od 50 do 100%. V prvním sloupci je procentuální zastoupení uhlí na tepelném

příkonu kotle. Ve druhém sloupci je množství uhlí, které je potřeba k dosažení

procentuálního množství původně zadaného tepelného příkonu. Třetí sloupec vyjadřuje

množství emisí CO2, které vznikne spálením tohoto množství uhlí. Čtvrtý sloupec vyjadřuje

množství plynu, jenž je potřebné k doplnění tepelného příkonu do zadaných 100%. V pátém

sloupci je množství emisí CO 2, vzniklých spálením tohoto množství plynu. Šestý sloupec je

pak součet těchto emisí. Vzorový příklad je vyznačen tučným písmem.

Tabulka 6. Množství emisí CO2 při spalování uhlí a plynu

Poměr uhlí
a plynu

(%)

Muhl

(kg.h-1)

V CO2

spalování
uhlí (m3.h-1)

Vpl

(m3.h-1)

 V CO2

spalování
plynu (m3.h-1)

Celkem
V CO2

(m3.h-1)

100 36 616,28 43 097,36 0,00 0,00 43 097,36
90 32 954,65 38 787,62 28 479,73 11 107,09 49 894,72
80 29 293,02 34 477,89 56 959,46 22 214,19 56 692,08
70 25 631,40 30 168,15 85 439,19 33 321,28 63 489,43
60 21 969,77 25 858,42 113 918,91 44 428,38 70 286,79
50 18 308,14 21 548,68 142 398,64 55 535,47 77 084,15
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Obr. 3. Graf množství emisí CO2 při spalování uhlí a plynu

Z výsledků výpočtů bylo zjištěno, že množství emisí CO2 se při různé koncentraci

práškového uhlí a vysokopecního plynu výrazně mění. Zvyšováním procentuálního poměru

uhlí se emise CO2 snižují, přidáváním vysokopecního plynu emise CO2 naopak rostou.
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Přidávání vysokopecního plynu do práškového uhlí je tedy z pohledu množství

vyprodukovaného CO2, neekologické.

Analogicky se pokračuje při výpočtech emisí ostatních složek spalin, přičemž vždy

využijeme stechiometrických tabulek č. 3 a č.4 ke zjištění změny přímé, či nepřímé úměry

rozdílu jednotlivých složek, podle procentuálního pom ěru práškového uhlí a vysokopecního

plynu.

6.2 Celkové množství emisí SO2 při různé koncentraci práškového uhlí a

vysokopecního plynu
Z tabulek 3 a 4 se dosadí množství SO 2, vzniklé spalování jednotkového množství

tuhého, respektive plynného paliva, a v ynásobí se příslušným množstvím tohoto paliva,

spáleného právě za jednu hodinu.

6.2.1 Příklad výpočtu množství emisí SO2, vzniklých spálením uhlí při poměru

uhlí a plynu 50%.
Nejprve se množství uhlí vynásobí množstvím S O2, vzniklého spálením jednoho

kilogramu práškového uhlí ze stechiometrické tabulky č.3. Tím se získá celkové množství

emisí SO2 v metrech krychlových za hodinu:

VSO2,uhl = Muhl . VSO2,kg (m3.h-1) (34)

VSO2,uhl = 18308,14 . 0,005 = 91,54 m3.h-1

kde Muhl je hmotnost uhlí v kilogramech.

VSO2,kg je množství emisí SO2, vzniklé spálením jednoho kilogramu uhlí.

a VSO2,uhl je množství emisí SO2, vzniklých spálením výše uvedeného množství uhlí.

6.2.2 Příklad výpočtu množství emisí SO2, vzniklých spálením plynu při poměru

uhlí a plynu 50%.
Poté se vynásobí množství plynu množstvím SO2, vzniklého spálením jednoho metru

krychlového vysokopecního plynu ze stechiometrické tabulky č.4. Tím se získá celkové

množství emisí SO2 v metrech krychlových za hodinu:

VSO2,pl = Vpl . VSO2,m (m3.h-1) (35)

VSO2,pl = 142 398,64 . 0 = 0 m3.h-1

kde Vpl je objem plynu v metrech krychlových za hodinu

VSO2,m je množství emisí SO2, vzniklé spálením jednoho krychlového metru

vysokopecního plynu.

a VSO2,uhl je množství emisí SO2, vzniklých spálením výše uvedeného množství plynu.
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Tabulka 7. Množství emisí SO2 při spalování uhlí a plynu

Poměr uhlí
a plynu

(%)

Muhl

(kg.h-1)

V SO2

spalování
uhlí (m3.h-1)

Vpl

(m-3.h-1)

V SO2

spalování
plynu (m3.h-1)

Celkem
V SO2

(m3.h-1)
100 36 616,28 183,08 0,00 0,00 183,08
90 32 954,65 164,77 28 479,73 0,00 164,77
80 29 293,02 146,47 56 959,46 0,00 146,47
70 25 631,40 128,16 85 439,19 0,00 128,16
60 21 969,77 109,85 113 918,91 0,00 109,85
50 18 308,14 91,54 142 398,64 0,00 91,54
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Obr. 4. Graf množství emisí SO2 při spalování uhlí a plynu

Z výsledků výpočtů bylo zjištěno, že množství emisí SO2, stoupá vlivem zvyšujícího

se množství práškového uhlí ve směsi, jelikož  spalováním vysokopecního plynu žádné emise

SO2 nevznikají. Z toho plyne, že přidávání vysokopecního plynu do práškového uhlí snižuje

tvorbu emisí SO2 v celkových spalinách.

6.3 Celkové množství emisí H2O při různé koncentraci práškového uhlí a

vysokopecního plynu
Z tabulek 3 a 4 se dosadí množství H 2O, vzniklé spalování jednotkového množství

tuhého, respektive plynného paliva, a vynásobí se příslušným množstvím tohoto paliva,

spáleného právě za jednu hodinu.
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6.3.1 Příklad výpočtu množství emisí H2O, vzniklých spálením uhlí při poměru

uhlí a plynu 50%.
Nejprve se množství uhlí vynásobí množstvím H 2O, vzniklého spálením jednoho

kilogramu práškového uhlí ze stechiometrické tabulky č.3. Tím se získá celkové  množství

emisí CO2 v metrech krychlových za hodinu:

VH2O,uhl = Muhl . VH2O,kg (m3.h-1) (36)

VH2O,uhl = 18308,14 . 0,353 = 6462,77 m3.h-1

kde Muhl je hmotnost uhlí v kilogramech.

VH2O,kg je množství emisí H2O, vzniklé spálením jednoho kilogramu  uhlí.

a VH2O,uhl je množství emisí H2O, vzniklých spálením výše uvedeného množství uhlí.

6.3.2 Příklad výpočtu množství emisí H2O, vzniklých spálením plynu při

poměru uhlí a plynu 50%.
Poté se vynásobí množství plynu množstvím H 2O, vzniklého spálením jednoho metru

krychlového vysokopecního plynu ze stechiometrické tabulky č.4. Tím se získá celkové

množství emisí H2O v metrech krychlových za hodinu:

VH2O,pl = Vpl . VH2O,m (m3.h-1) (37)

VH2O,pl = 142 398,64 . 0,035 = 4983,95 m3.h-1

kde Vpl je objem plynu v metrech krychlových za hodinu

VH2O,m je množství emisí H2O, vzniklé spálením jednoho krychlového metru

vysokopecního plynu.

a VH2O,pl je množství emisí H2O, vzniklých spálením výše uvedeného množství plynu.

Tabulka 8. Množství emisí H2O při spalování uhlí a plynu

Poměr uhlí
a plynu

(%)

Muhl

(kg.h-1)

V H2O
spalování

uhlí (m3.h-1)

Vpl

(m-3.h-1)

V H2O
spalování

plynu (m3.h-1)

Celkem
V H2O
(m3.h-1)

100 36 616,28 12 925,55 0,00 0,00 12 925,55
90 32 954,65 11 632,99 28 479,73 996,79 12 629,78
80 29 293,02 10 340,44 56 959,46 1 993,58 12 334,02
70 25 631,40 9 047,88 85 439,19 2 990,37 12 038,25
60 21 969,77 7 755,33 113 918,91 3 987,16 11 742,49
50 18 308,14 6 462,77 142 398,64 4 983,95 11 446,73
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Množství emisí H2O při spalování uhlí a plynu
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Obr. 5. Graf množství emisí H2O při spalování uhlí a plynu

Z výsledků výpočtů bylo zjištěno, že vliv přidávání vysokopecního plynu do

práškového uhlí je u množství H 2O opačné, než u emisí CO 2. Zvyšováním vysokopecního

plynu ve směsi snižujeme emise H 2O ve spalinách, což je důležité vzhledem k životnosti

komínu.

6.4 Shrnutí
Následující shrnutí bude porovnávat celkové množství emisí CO2, vzniklých při

různých poměrech práškového uhlí a vysokopecního plyn u. Při různých poměrech se

množství emisí samozřejmě mění, ale celkové množství vyprodukovaných emi sí přidáním

vysokopecního plynu do práškového uhlí roste. U emisí SO2 je tomu naopak a emise H 2O se

mění jen minimálně. V posledním grafu (obr. č.6) je vzata do úvahy skutečnost, že při

vzájemném porovnávání emisí se pohybujeme ve třech úrovních. Emise CO 2 se pohybují

v řádech desetitisíců, emise H 2O v řádech tisíců a emise SO 2 v řádech stovek metrů

krychlových za hodinu.  Osa Y je z tohoto důvodu zobrazena  řadou geometrickou, aby trendy

hodnot emisí SO2 byly graficky viditelné.
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Obr. 6. Graf celkového množství emisí

Z grafu na obrázku č.6 je zřejmé, že množství emisí CO 2 je přímo úměrné množství

emisí ze spalin plynu a nepřímo úměrné množství emisí ze spalin uhlí . Čím větší

procentuální množství vysokopecního plynu se použije k dosažení konstantního tepelného

příkonu, tím víc emisí CO2 bude ve spalinách. Zvyšování emisí CO2 zatíží životní prostředí o

cca 6800m3 za hodinu za každých deset procent konstantního tepelného příkonu, který

nahradíme vysokopecním plynem . Za stejnou dobu poklesnou emise SO 2 o cca 19m3.

Z ekologického hlediska je tedy nahrazování práškového uhlí vysokopecním plynem

nevýhodné, jelikož s emisemi SO2 si současné technologie poradit umí, zatímco s emisemi

CO2 ne.
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7 ZÁVĚR

Cílem této bakalářské práce bylo porovnat měnící se množství emisí CO2, H2O a SO2

ve spalinách při různé koncentraci tuhého a plynného paliva, k dosažení konstantního

tepelného výkonu. Množstvím emisí CO2, H2O a SO2 ve spalinách, se při různé koncentraci

práškového uhlí a vysokopecního plynu mění. Zvyšováním koncentrace vysokopecního

plynu se zvyšuje množství emisí CO 2, naopak klesá množství emisí H2O a SO2.

Z ekologického hlediska je zvyšující se množství emisí CO2 závažnějším problémem, než

relativně malé množství emisí SO 2, tudíž je přidávání vysokopecního plynu do práškového

uhlí neekologické. Odsiřování tohoto množství SO 2 v současné době není problém, jelikož

všechny teplárny dnes ze zákona muse jí využívat odsiřovací zařízení.

Z ekonomického hlediska však znamená nahrazení části práškového uhlí

vysokopecním plynem úsporu, jelikož vysokopecní plyn je  odpadní surovinou, vzniklou

nedokonalým spalováním koksu při výrobě železa. Za spalování odpadních plynů je

legislativou Ministerstva životního prostředí České republiky umožněno navýšení emisních

povolenek, a tím i výrazné finanční úspory při obchodování s nimi.
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