
 
 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra tepelné techniky 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Diplomová práce 
 
 
 

Výběr a zhodnocení ekologických parametrů teplárny 
ArcelorMittal Energy Ostrava s.sro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011         Bc. Alexandr Trapl 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 
 



 
 

Abstrakt 
 

Předmětná práce na téma „Výběr a zhodnocení ekologických parametrů teplárny 
ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o.“ je rozdělena na dvě základní části. 

Teoretická část se zabývá výběrem a složením fosilních paliv umožňujícím využití 
v teplárenství se zaměřením na obsah a složení síry v palivu a jejího možného omezení. 

Praktická část je částí výpočtovou s analýzou možných druhů uhlí a praktického návrhu 
nejlépe využitelného druhu uhlí pro teplárnu ArcelorMittal a.s. 
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Abstract 
 

My thesis – Selection and evaluation of environmetal parameters in rating plant 
ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o., is devided into two main parts. 

The theoretical part deals with the selection and composition, enabling the use of fossil 
fuels in heat, focusion on content and composition of sulfur in the fuel and its possible 
limitations. 

The practical part is part of the computational analysis of the kinds of coal and practical 
design the best kind of usable coal for heating plant of ArcelorMittal a.s. 
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Seznam použitých veličin a zkratek      
 

rA  – popelovina v reálném palivu (%) 

teplAC – průměrná roční spotřeba (příkon) teplárny (GJ.rok-1) 

uhlíAC – průměrná roční spotřeba černého uhlí v teplárně (t.rok-1) 

pAT – průměrná cena vnitrostátní železniční přepravy (Kč) 

CBN – coal bed methaan (karbonský plyn) 
rC – uhlík v reálném palivu (%) 

uhlíC – roční spotřeba daného uhlí (t.rok-1) 
ČSN – technická norma 

h – hořlavina (%) 
rH – vodík v reálném palivu (%) 

palI – investice do paliva (Kč.rok-1) 

IKL - ropovod Ingolstadt 
rN – dusík v reálném palivu (%) 

rokN – roční navýšení (t.rok-1) 
rO – kyslík v reálném palivu (%) 

uhlíP – cena uhlí (Kč.t-1) 

ruhlíP / – cena uhlí za rok (Kč.rok-1) 
r
iQ – výhřevnost v uhlí (MJ.kg-1)     

_
r
iQ – průměrná výhřevnost všech paliv v teplárně (MJ.kg-1)    
rS  – síra v reálném palivu (%) 
r
spalS – spalitelná síra (%) 

kS – koeficient sirnatosti (GJ.kg-1) 
S – měrná sirnatost (g.MJ-1) 

vypS – vyprodukovaná síra v daném uhlí (t.rok-1) 

rokSO2 – vyprodukovaný SO2 za rok (t.rok-1) 

rokSP – roční úspora daného uhlí (t.rok-1) 
TO – topný olej 

TOEL – topný olej extralehký 



 
 

poplT – poplatek teplárny za vypouštění emisí SO2 (Kč.t-1) 

2SOT – roční platba za emise SO2 (Kč.rok-1)
 

Cw – hmotnostní podíl uhlíku (kg.kg-1) 

Hw – hmotnostní podíl vodíku (kg.kg-1) 

Ow – hmotnostní podíl kyslíku (kg.kg-1) 

Sw – hmotnostní podíl síry (kg.kg-1) 

Ww – hmotnostní podíl vody (kg.kg-1) 
rW  – voda v reálném palivu (%) 

% hm – hmotnostní procento 
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1   Úvod 
Česká republika patří k zemím s velkým podílem energeticky náročných odvětví, což 

klade velké nároky na zajištění dostatečného množství energie. 

Teplárenství je jedním ze základních odvětví energetiky, zabývajícím se sdruženou 
výrobou, distribucí, odběrem a prodejem tepla a elektrické energie.  

Tepelná energetika a zejména klasické tepelné elektrárny jsou ale ze všech výroben 
energie největším znečišťovatelem životního prostředí. Z důvodů energetických, 
strategických, ale převážně sociálních není možné výrazněji snižovat výrobu tepla a elektrické 
energie a tím následné citlivější snížení zátěže na životní prostředí. Proto je nutné hledat 
možnosti k snížení zátěže na životní prostředí bez nutnosti omezování průmyslových odvětví. 

Jedna s možností snížení zátěže na životní prostředí je i výběr kvalitních paliv jako je 
energetické černé uhlí, které disponuje nízkým obsahem síry a tím je nižší vyprodukované 
SO2 ve spalinách.  

Tato diplomová práce se zabývá výběrem a zhodnocením ekologických parametrů 
teplárny ArcelorMittal a.s. 

Při energetických procesech vznikají i jiné typy emisí, ale práce je zaměřena, dle 
požadavku zadavatele, na tvorbu emisí SO2. Jejich množství závisí na obsahu síry, která se 
aktivně účastní spalování. Z těchto důvodů jsou v diplomové práci uvedena možná paliva pro 
použití v teplárně ArcelorMittal a.s. Cílem je hodnocení a výběr optimálního paliva s nejnižší 
tvorbou SO2, které zaručí citlivější zátěž na životní prostředí a možné ekonomické úspory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

2   Teplárenství a jeho vývoj 
Teplárenství je průmyslový obor, jehož účelem je zásobování teplem, nebo je možno 

teplárenství definovat jako kombinovaná forma výroby tepla a elektrické energie [8]. 

Hlavní součástí teplárenské soustavy jako kombinované formy je teplárna, což je 
energetická centrála, v níž probíhá proces současné výroby elektřiny a tepla. Vyrobená 
elektřina je dodávána do elektrizační soustavy nebo do vlastní spotřebitelské soustavy 
provozovatele teplárny (závodní teplárna) a teplo je dodáváno rozvodnou tepelnou sítí 
spotřebitelům tepla viz. obr. 1. 

Teplo může být z teplárny dodáváno buď prostřednictvím teplonosné vody, což je 
dnes nejužívanější způsob, nebo prostřednictvím páry. 

Při dodávce tepla teplonosnou vodou má tepelný napáječ a tepelná sít nejméně dvě 
potrubí a to přívodní a vratné a v teplárně nebo na trase jsou čerpací stanice, zajišťující 
cirkulaci topné vody. Teplota vody v přívodní větvi je zpravidla 140-160 °C, při nejnižších 
venkovních teplotách až 180°C a to z důvodu zvětšení teplotního rozdílu mezi přívodní a 
vratnou větví. Na koncích a v odbočkách tepelných sítí jsou zařazeny předávací výměníkové 
stanice, v nichž se horkou vodou z primární tepelné sítě ohřívá teplá voda v sekundární 
tepelné síti. V období největšího tepelného zatížení jsou u některých tepláren zařazeny 
výtopny umístěné na některých větvích. 

Klasickým typem tepláren jsou parní teplárny, vybavené parními kotli a parními 
turbínami. Dodávku tepla v páře vyžadují někteří spotřebitelé tepla pro technologické účely. 
Z počátečního období teplárenství se zachovalo a je v provozu mnoho parních tepelných sítí. 
Tyto tepelné rozvodné sítě se skládají ze dvou potrubí a to potrubí parního o větším průměru a 
potrubí kondenzačního o menším průměru. 

Rozšířeny jsou u nás i teplárny s plynovými turbínami a v některých případech i 
paroplynové teplárny, které jsou kombinací tepláren parních a tepláren s plynovou turbínou. 

V poslední době se pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (tedy teplárenství), 
používá název „kogenerace“ s využitím ztrátového tepla k dalšímu požití. 

Jednou z významných konečných forem energie je teplo, a to nejen pro výrobní 
procesy, ale vzhledem k poloze naší země také pro vytápění výrobních a obytných objektů. 
Tak jak se rozvíjely výrobní procesy, tak se rozvíjely i způsoby zásobováním teplem. Od 
původních lokálních vytápění místností, bytů se postupně přešlo k výrobě tepla v malých 
kotelnách pro jednotlivé domy, později pro skupiny domů. Současně s vytápěním obytných 
objektů se rozvíjely soustavy zabezpečující tepelnou energii pro průmysl. 

Již koncem 19. století se v českých zemích využívala výfuková pára z parních strojů 
pro technologie a vytápění továren. První dodávky páry zahájila elektrárna v Praze-Karlíně o 
tlaku 0,35 MPa v roce 1895. V období 1919-1920 vznikla první městská teplárna v Ústí nad 
Labem a to rozšířením stávající městské elektrárny o 2 nové kotle a odběrovou turbínu. Tato 
teplárna dodávala páru o tlaku 1,45 MPa do města. Následovaly města Krnov, Mariánské 
Lázně, Praha-Holešovice. V roce 1930 byla v Brně uvedena do provozu v Evropě 
nejmodernější teplárna s práškovými kotli, s centrální mlýnicí a stavem páry na vstupu do 
turbíny 6,4 MPa/480°C. V českém teplárenství si udržovala vedoucí postavení teplárna 
Holešovice, kde byl v roce 1937 postaven kotel typu Loffer (výrobek Vítkovických železáren) 
s parametry páry 13 MPa/480°C a 2 protitlaké turbíny 2x6 MW, a teplárna Brno. 

Začátky českého teplárenství, jež se rychle rozvíjelo na velmi dobré technické úrovni a 
které bylo založeno především na dodávce tepla v páře, vedly k pozdějším obtížím, 
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spočívající v tom, že města jsou vybavena parními rozvody tepla na vysoký tlak páry 0,7 až 
1,4 MPa. Taková úroveň odebírané páry značně snižuje podíl elektřiny získané při 
kombinované výrobě elektřiny a tepla. Dynamický rozvoj teplárenství pokračoval i po druhé 
světové válce a to převážně s orientací na energeticky náročný těžký průmysl a sídlišťní 
zástavbu s velkou hustotou obyvatelstva. Rozšířením teplárenských systémů se tepelná 
energie stala dostupnou v neomezené míře. V roce 1955 bylo v bývalém Československu 
jedenadvacet veřejných teplárenských soustav s celkovou délkou tepelných sítí kolem 240 
km, z toho 200 km bylo parních. 

V Ostravě bylo v tomto období vyvedeno teplo z elektrárny Třebovice pro Porubu, 
Martinov, a z elektrárny Vítězný únor pro město, objem dodávek v této době se řadil na šesté 
místo v Evropě (za Moskvu, Leningrad, Varšavu, Hamburg a Kyjev) 

Výsledkem tohoto vývoje bylo kvantitativně značně rozšířené centralizované 
zásobování teplem, ale s jeho malým podílem výroby elektrické energie. 

Impulsem pro zásadní změny v koncepcích teplárenství byly energetické krize v 70. 
letech 20. století. Od začátku 80 let se začali prosazovat nové koncepce teplárenství a to 
v orientaci na jinou palivovou základnu, především v orientaci na jadernou energii. Mnoho 
studií a projektů (doprava tepla z jaderných elektráren až na vzdálenost 120 km) nebylo 
z důvodu změny politické situace realizováno. 

V současné době je v ČR asi 20 % elektřiny vyráběno teplárenským způsobem.  

S historickým vývojem zásobování teplem rostou i negativní vlivy na životní 
prostředí. Samotné problémy znečišťování životního prostředí se nespojují s rozvojem 
průmyslu v 19. století, ale jsou mnohem starší. První zmínka o znečištění ovzduší a dopad na 
lidský organismus je z prvního století našeho letopočtu. V Anglii v důsledku vyčerpání zásob 
palivového dříví od 14. století dochází ve velké míře k využívání uhlí. Od této doby také 
dochází k prvním opatřením na ochranu životního prostředí a k zákazu používání uhlí 
k topení. Obdobně v českých zemích byly dodány první zákazy používání uhlí k topení 
v Praze a Rakovníku počátkem 16. století. 

Zvláštní pozornost však začaly vyvolávat problémy znečištění ovzduší při výskytech 
prvních tragických událostí, způsobených smogovou situací a to na začátku 20. století ve 
Skotsku (připisováno více jak tisíc obětí) až do padesátých let 20 století, kdy došlo 
k londýnské katastrofě s největším počtem úmrtí (více jak čtyři tisíce). 

Katastrofa z roku 1952 svojí závažností vzbudila zájem veřejného mínění a vyústila 
v řadu doporučení a legislativních opatření. Tato katastrofa dala také vzniknout pojmu 
„londýnský smog“ [1, 8]. 
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Obr. 1  Schéma teplárenské soustavy 
 

T-teplárna, TN-tepelný napáječ, 1°TS-primární tepelná síť, 2°TS-sekundární tepelná  
síť, VS-výměníková stanice, Č-cirkulační čerpadlo, ZO-objekt zásobování teplem, ES-
elektrizační síť [8]. 
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3   Rozdělení fosilních paliv využívaných v teplárenství 
Palivo je každá látka, jejímž spalováním se za hospodářsky a hygienicky přijatelných 

podmínek uvolňuje teplo [14]. Palivo obsahuje nebo může uvolňovat elementární hořlavé 
látky v atomárním stavu. Elementární hořlavinou jsou uhlík, vodík a síra. Z dalších látek 
s velkým měrným vývinem tepla lze uvést některé kovy, např. Al, Mg aj. 

Z technického hlediska jsou hořlavými látkami látky, které:  

1. mají dostatečně vysoký měrný vývin tepla = výhřevnost, 

2. mají dostatečnou schopnost hořet na vzduchu, 

3. vyskytují se v dostatečné míře a jsou dostupné. 

Palivy jsou zpravidla látky organického původu, které se spalují buď v přirozeném 
stavu, nebo ve stavu upraveném. 

Fosilní paliva využívána v teplárenství se mohou rozdělit podle chemického 
skupenství na pevná (černé uhlí, hnědé uhlí, lignit), kapalná (topné oleje), plynná (zemní plyn, 
koksárenský plyn, vysokopecní plyn, generátorový plyn, vodní plyn, bioplyn), nebo směsi 
paliv [3, 14]. 

3.1   Pevná fosilní paliva a jejich využití 
 Pro hospodářství ČR je charakteristické, že většinovým zdrojem palivo-energetické 

základny pro výrobu tepla a elektrické energie jsou tuhá fosilní paliva, jmenovitě uhlí. 

Dlouhodobě vysoký podíl tuhých paliv v bilanci energetických zdrojů ČR je dán 
historicky vysoce rozvinutou základnou hlubinné těžby černých uhlí a lomové těžby hnědých 
uhlí. 

 Uhlí má v současné době klíčovou úlohu ve světovém energetickém hospodářství. 
V případě uhlí je jeho největší podíl na světových zásobách fosilních paliv důležitým 
faktorem v dlouhodobé perspektivě 2010-2030. Předpokládaná životnost světových zásob uhlí 
je asi 235 let.  

Podle Mezinárodní energetické ročenky (2007) se v roce 2005 na primárních 
energetických zdrojích světa podílela ropa z 36,4 %, uhlí z 27,8 %, zemní plyn z 23,5 %, 
vodní elektrárny z 6,3 % a energie získaná štěpením jaderného materiálu z 6,0 %. 
Celosvětový podíl fosilních paliv a uhlí je tedy zcela zřejmý. 

 V České republice je podíl uhlí na celkových energetických zdrojích ještě výraznější. 
V roce 2005 měla tuhá paliva 46,5 %, kapalná paliva 20,8 %, plynná paliva 17,0 %, jaderná 
energie 14,1 %. Zbytek připadá obnovitelným zdrojům a dovozu (resp. vývozu) energie.  

I když je uhlí neobnovitelný zdroj energie a z hlediska produkce tzv. skleníkových 
plynů není tak výhodný pro spalování jako např. zemní plyn, má ve světové energetice 
nezastupitelné místo. Zásoby uhlí jsou totiž rozloženy daleko rovnoměrněji než zásoby 
kapalných uhlovodíků a jejich životnost je řádově delší [22]. 

Uhlí je nejvýznamnější ze všech fosilních paliv využívaných k výrobě tepla a 
elektřiny. Spalování uhlí je složitým procesem a jeho výsledky záleží jak na parametrech 
použitého uhlí a to zejména na jeho prouhelnění, petrografickém typu a podílu balastních 
látek, tak na procesech spalování. 
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3.2   Charakter pevných fosilních paliv 
Jednotlivé druhy uhlí se liší geologickým stářím, kterým je určeno prouhelnění jeho 

organické hmoty a jeho složení. 

Uhlí podle geologického stáří jeho vzniku se dělí na antracit, černé uhlí, hnědé uhlí, 
lignit a rašelinu. 

Z hlediska vlastností uhlí platí, že čím je uhlí geologicky starší, tím má obvykle vyšší 
spalné teplo, vyšší výhřevnost a nižší prchavý podíl hořlaviny a nižší obsah vody jak je 
znázorněno v grafu 1; 2. 

Organická složka uhlí obsahuje pět prvků C, H, O, N, S – z nichž rozhodující vliv na 
spalovací proces mají první dva prvky (C, H), zbývající dva prvky (N, S), se podílí 
podstatnou mírou na množství škodlivin (NOX,SO2) vznikajících při spalování [8, 10]. 

Složení surového uhlí lze podle prvkového složení zapsat: 

 
rC + rH + rO + rN + r

spalS + rA + rW = 1     (1)                                                             (1) 

 

Rozdělení uhlí sestává ze tří složek: hořlaviny (h), popeloviny (A) a vody (W). 

 
h + rA  + rW  = 100     (%)                (2) 

3.2.1   Hořlavina v palivu 
 Hořlavina v palivu se skládá s uhlíku, vodíku, kyslíku, dusíku a síry. Uhlík, vodík a 
síra jsou aktivní prvky hořlaviny, neboť jejich oxidací se uvolňuje teplo. Obsahem aktivních 
prvků v hořlavině je určeno množství tepla, které se uvolní jejich dokonalým spálením [8, 
17].  

Výhřevnost uhlí ( r
iQ ) lze tedy vypočíst z výhřevnosti hořlaviny ( h

iQ ): 

 
r
iQ  = h

iQ  (1 – rW  – rA )     (kJ.kg-1)                  (3) 

 

Výhřevnost uhlí lze také určit výpočtem svazové rovnice (4) [21], je-li známo prvkové 
složení hořlaviny:  

 

r
iQ  = Cw339 + 







 −⋅
8

1214 O
H

ww + WS ww 25105 −      (kJ.kg-1)            (4) 

 

Pro volbu a řízení spalovacího procesu má zásadní význam dělení hořlaviny na tuhý a 
prchavý podíl. 

 Prchavá  hořlavina  se  stanoví z úbytku  hmotnosti  vzorku  v  zrnění pod 0,2 mm  po  
7 min. žíhání v uzavřeném kelímku při teplotě 850°C. Výhřevnost prchavé hořlaviny je 
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proměnlivá (25-56 MJ.kg-1), zatímco výhřevnost tuhého zbytku je zhruba konstantní (33,9 
MJ.kg-1). Obsah prchavé hořlaviny se pohybuje v rozsahu 5-10 % u antracitu, až 45-60 % u 
hnědého uhlí. Prchavá hořlavina je z hlediska průběhu hoření nejvýznamnější veličinou, která 
zásadně ovlivňuje průběh vzněcování paliva. 

Tuhý zbytek představuje převládající složku hořlaviny, doba jeho hoření bývá až 90 % 
celkové doby hoření paliva a toto hoření nejvýrazněji ovlivňuje tepelné podmínky [8, 17]. 

3.2.2   Popelovina v palivu 
Popelovina je směs různě chemicky vázaných minerálů, (křemičitanů, uhličitanů, 

síranů aj.) jak je patrno z tabulky 2, 4. Obvykle se dělí popelovina na vnitřní a vnější. 

Vnitřní popelovina se skládá z minerálních částí, vniklých do uhelné hmoty během 
jejího vzniku a jednak z minerálů, vniklých do uhelné hmoty geologickými změnami. 

Vnější popelovina představuje hlušinu, která se při těžbě dostává do uhlí. Její množství 
značně kolísá a to v závislosti na metodě těžby. 

Spálením vzniká z popeloviny tuhý zbytek – popel. Pro stavbu a provoz kotlů 
spalujících tuhá paliva jsou velmi důležité charakteristické teploty popelů. Jedná se o teplotu 
měknutí, teplotu tavení a teplotu tečení. Tyto teploty určují chování popela při různých 
teplotách. Z praktického hlediska teplota měknutí určuje minimální teplotu, kdy dochází 
k nalepování popela na výhřevné plochy a tím ke zhoršení prostupu tepla ze spalin do média. 

3.2.3   Voda v palivu 
Voda je obsažená ve většině tuhých paliv. Na rozdíl od popeloviny ji lze poměrně 

snadno částečně odstranit, což vede k zvýšení výhřevnosti paliva. Paliva s velkým obsahem 
vody se hůře zapalují, voda v palivu zvětšuje objem spalin a při překročení rosného bodu 
negativně urychluje koroze ze strany spalin. Voda v palivu se dělí na skupiny. 

Voda volná, přimísená, která se v těženém stavu nevyskytuje, odděluje se odkapáním, 
odtečením, odstředěním. 

Voda hrubá, je voda kapilárně vázaná na uhelnou hmotu. Tato voda se odpaří za 
obvyklé teploty a vlhkosti vzduchu (20 °C, 50 %). 

Voda zbylá, hygroskopická je adsorptivně vázaná v kapilárech uhelných zrn a 
odstraní se sušením při teplotě 105°C. 

Voda okludovaná se uvolňuje při vyšších teplotách a to nad 105°C, ve vzorku je 
uzavřená v nejjemnějších kapilárech [3, 8, 17]. 

3.3   Černé uhlí 
Na severní polokouli nastává před 360-325 mil. let tvorba uhelných ložisek, kterým 

vděčí karbon za své jméno. V Evropě začíná tento vývoj během spodního karbonu nejprve 
lokálně v malém objemu. K prvním náznakům tvorby černého uhlí dochází pravděpodobně ve 
Skotsku, v hornoslezské pánvi, v lublinské pánvi a v pánvi vnitrosudetské. Hlavní období 
tvorby černého uhlí však probíhá ve svrchním karbonu a to před 325-290 mil. 

Uhelné sedimenty se ukládají v předpolí vrásnícího se velkého voriského horstva (před 
390 až 372 mil.), ve vznikajících okrajových depresích, které jako mělké mořské pánve 
pomalu poklesávají. Časem se tento pokles zcela přerušuje nebo je tak pomalý, že se pánve 
zaplňují sedimenty až do blízkosti vodní hladiny. Potom se začíná vyvíjet bujná bažinná 
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vegetace, která je podporována optimálním klimatem. Vegetace, která narůstá do velkých 
výšek, jako například plavuně a kortaidy, poskytuje obrovské množství biomasy, která 
zaplňuje poklesávající pánve. Při tomto pomalém poklesu terénu se tato biomasa dostává do 
vlhkého půdního prostředí s nedostatkem kyslíku, kde se nejprve mění na rašelinu. Narůstají-
li rašelinné polohy a poklesávají-li do hloubky, potom zde pod vysokým tlakem a se 
vzrůstající teplotou vznikají geochemické procesy přeměny rašeliny na různé typy uhlí, což se 
označuje jako prouhelnění. Ta uhlí, která se tvoří v okrajových zónách vrásnících se hor, se 
označují jako paralická, tzn. vznikající na mořském pobřeží. Tato paralická uhlí se často 
vyznačují tím, že jsou zde sladkovodní až brakické sedimenty prokládány mořskými 
horizonty, které vznikají při dočasných mořských záplavách. 

Typickým příkladem paralické uhelné pánve je pánev hornoslezská (ostravsko – 
karvinská pánev), rúhrská a Doněcká. 

Podle údajů Mezinárodní energetické agentury (IEA) světové ověřené těžitelné (resp. 
bilanční) zásoby (proved recovareb reserves) černého uhlí dosahují kolem 480 mld tun. 

Světová výroba 
Převážná část těžitelných zásob leží na území USA (23 %), Indie (19 %), Číny (13%), 

Ruska a Jihoafrické republiky (po 10 %), Austrálie (8 %), Kazachstánu (6 %), Ukrajiny a 
Polska (po 3 %). 

Světová těžba černého uhlí v roce 2008 překročila hranici 5000 mil. tun, což 
reprezentovalo nárůst téměř o 20 % během tří let, jak je zřejmé z tab. 1. Dlouhodobý pokles 
těžby v Evropě, který se dá předpokládat i s vývojem finanční krize, je nahrazován těžbou 
v Asii a Latinské Americe. Asijský kontinent se na celosvětové těžbě energetického uhlí 
podílí cca 60 %, na světové těžbě koksovatelného uhlí asi jednou polovinou. Obzvlášť 
dynamicky roste v posledních letech těžba v Číně, v Indii, ale i v Indonésii, Kolumbii a 
Kazachstánu. 

 
Tabulka 1  Přehled těžby černého uhlí ve světě [7, 15] 

Těžba, mil. t 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Energetické uhlí 3484 3770 4150 4373 4700 4955 5290 

Koksovatelné uhlí 493 520 554 644     -     -     - 

Antracit     -      -     -      - 486,8 487 529,6 

 

Na území ČR jsou ložiska černého uhlí jak energetického tak koksovatelného. Zcela 
rozhodující význam má česká část hornoslezské pánve o rozloze cca 1550 km2 (cca 30 % 
zásob uhlí je v ČR a 70 % v Polsku), provozně nazývaná ostravsko-karvinský revír, kde se 
vyskytuje i významnější podíl koksovatelného uhlí. V současnosti je to prakticky jediná 
oblast těžby černého uhlí v ČR [15].  
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Tabulka 2  Složení popeloviny v černém uhlí [15]

Popelovina v palivu (%) 

SiO2 25-64 % 
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MgO 0,5-1 % 
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Tabulka 4  Složení popeloviny v hnědém uhlí [15] 

Popelovina v palivu (%) 

SiO2 40-57 % 

Al2O3 20-36 % 

Fe2O3 5-13 % 

CaO 3-10 % 

MgO 3-10 % 

 
 

3.5   Kapalná paliva a jejich využití 
V minulosti patřily topné oleje mezi nejmasovější ropné výrobky tvořící téměř 50 % 

ze zpracované ropy. S rozvojem plynofikace se však jejich význam postupně zmenšoval 
a dnes produkce topných olejů představuje pouze malou část produkce rafinérií. 

 Světová spotřeba této suroviny čítá v současnosti kolem 3,9 miliardy tun ročně. 
Rezervy (tzn. objem, který je možno za přijatelných nákladů vytěžit pomocí současných 
technických prostředků) se odhadují na 229 miliard tun. K tomu odhadu je možno přidat 
dalších 332 miliard tun zdrojů, které prokazatelně existují, ale nejsou v současnosti technicky 
nebo hospodárně dosažitelné a další neprokázaná, ale geologicky možná a v budoucnu 
potenciálně vytěžitelná množství. To vše dohromady pokrývá energetické nároky ještě mnoha 
generací. 

 V současné době představuje podíl topných olejů (TO) na tuzemském trhu cca 10 % 
objemu motorových paliv. Celkový vývoj spotřeby topných olejů v ČR je ukázán na grafu 3. 
Z grafu je jasně patrný klesající trend využívání topných olejů u nás, kdy se od roku 2001 
spotřeba topných olejů snížila o více jak třetinu.  

 

 

Graf 3  Vývoj celkové spotřeby topných olejů v ČR [19] 
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Zdrojů, ze kterých se ropa k dalšímu zpracování dodává do naší republiky, je několik 
desítek. Přímo z nalezišť nebo z přímořských ropných terminálů je dopravována 
prostřednictvím dvou ropovodů, a to Družby a IKL. Z důvodů bezpečnosti jsou udržovány 
zásoby ropy a jejích produktů, které v případě výpadku v zásobování postačí na minimálně 90 
dnů spotřeby celé České republiky. 

Topný olej se v tuzemsku vyrábí ve všech třech rafineriích, a to v Litvínově, 
Kralupech nad Vltavou a Pardubicích. Během jednotlivých fází výroby je zde ropa 
přepracována a upravena tak, aby výsledný produkt - topný olej - vyhověl nejpřísnějším 
požadavkům na kvalitu i nárokům spotřebitelů. 

Z vybraných vlastností topného oleje, které z něj činí efektivní palivo, lze uvést 
především vysokou výhřevnost (42,5 GJ.t-1) a zachování stabilní kvality i při dlouhodobém 
uskladnění (až 6 let). 

Při spalování topného oleje vzniká zanedbatelný podíl popelu a jemných prachových 
částic, a odcházející spaliny obsahují velmi málo škodlivin, jako jsou oxidy síry nebo dusíku. 
Proto je topný olej palivem, které nezatěžuje životní prostředí. 

Topné oleje se dělí na extralehké, s parametry, které jsou uvedeny v tabulce 5, což je 
vlastně topná nafta a těžké, což jsou ropné frakce vroucí v oblasti nad plynovým olejem. V 
ČR od roku 1993 zavedena povinnost barvení a značkování TO lehkých a extralehkých, a to 
zákonem č. 353/2003 Sb. [19].  

Topný olej extralehký 
Topný olej extralehký (TOEL, ETO), dříve nazývaný také topná nafta, je 

středněvroucí směs uhlovodíků vroucí převážně v rozmezí 150 až 370 °C získávaná z ropy 
mísením z primárních i sekundárních odsířených ropných frakcí. TOEL je vzhledem ke 
svému nízkému obsahu síry určen pro použití jako topné médium ve zvláště ekologicky 
zatížených a chráněných krajinných oblastech a pro vytápění domácností. 

Kvalita TOEL se v ČR řídí podnikovými normami jednotlivých výrobců. Již několik 
let probíhají jednání v EU o vytvoření jednotné evropské normy pro topný olej extralehký, 
avšak zatím bez významnějšího pokroku. 

      Tabulka 5  Kvalitativní požadavky na ETO [19] 

Parametr Topný olej extralehký (TOEL)  
Hustota/15°C, kg.m-3                             max.                                  865 
Kinemetická viskozita/40°C,          max.                                6 
Bod vzplanutí °C                            min.                              56 
Bod tekutosti, °C           Léto  (15.4.- 30.9.) 
                                       Zima (1.10. – 14.4.) 

                               -1 
                               -7 

Obsah síry ,%                                  max.                              0,2* 
Karbonizační zbytek, %                  max.                              0,1 
Obsah mechanických nečistot, %    max.                              0,05 
Obsah vody, %                                max.                                0,05 
Obsah popela, %                              max.                              0,01 
Výhřevnost MJ.kg-1                         min.                                                                                   42 

* V souladu s §4, odst. 6 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví 
požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší, v platném znění, nesmí maximální obsah síry od 1. ledna 
2008 překročit 0,1 % hmotnostních. 
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Těžké topné oleje 

Těžké topné oleje zpočátku představovaly atmosférický destilační zbytek (mazut) 
vroucí zhruba nad 350 °C. Obsah síry v tomto produktu byl plně závislý na druhu 
zpracovávané ropy. V případě ruské ropy se tato hodnota pohybovala v oblasti nad 3 %. S 
rozvojem dalších rafinérských technologií a prohlubováním zpracování ropy těžké topné oleje 
představovaly stále složitější směs různých atmosférických i vakuových frakcí, především 
zbytkových, namíchaných tak, aby výsledný produkt vyhovoval na něj kladeným 
požadavkům.  

Kvalita ostatních topných olejů je určována zejména požadavky jednotlivých 
spotřebitelů a jejich původem. Vzhledem k různorodosti výrobních i zpracovatelských 
procesů neexistuje v Evropě jednotná norma řešící kvalitu topných olejů, ale jednotlivé státy 
mají své národní normy zpracované tak, aby vyhovovaly jejich potřebám. Dalším důležitým 
faktorem ve vývoji kvality topných olejů jsou neustále rostoucí ekologické požadavky, 
zejména ve vztahu k obsahu síry. Jakostní ukazatele topných olejů podle nyní platné ČSN 65 
7991 jsou uvedeny v následující tabulce č. 6.  

        Tabulka 6  Kvalitativní parametry topných olejů v ČR [19] 
Parametr Topný olej těžký 

    L         R2         R3         Z       
Hustota/15°C, kg.m-3                        max.          920      1000                
Viskozita, mm 2/s 
            při 250°C                               max. 
            při 350°C                               max. 

     
    6-20        -             -           - 
      -           55           65         75 

Bod vzplanutí, °C                              min.      66          85          75         70 
Bod tekutosti, °C 
Léto (15.4.- 30.9.) 

 
    -9           50           -           -                  
       

Karbonizační zbytek, %                    max.     0,5          15         15        25 
Obsah mechanických nečistot, %     max.      0,1         1,0        1,0       1,0 
Obsah vody, %                                 max.     0,2          1,0        1,0       1,0 
Obsah popela, %                               max.     0,02        0,15      0,20      0,25 
Výhřevnost1) MJ.kg-1                       min.                                                           40          38          36         35 
Obsah síry, %  
Málosirný            M 
Vysokosírný2)      V                          max. 

                              
            ≤ 1,0     
            > 1,0 

1) Hodnota výhřevnosti je pouze informativní, při výstupní kontrole se nezkouší. 
2) Topné oleje s obsahem síry nad 1 % m/m (typ V) se smí používat jako topné médium pouze v 
souladu s platnou legislativou (vyhláška č. 357/2002 Sb.) v zařízeních pro tento účel určených a 
schválených. 

Topné oleje na bázi odpadních olejů 
Topné oleje na bázi odpadních olejů jsou topné oleje získané regenerací odpadních 

olejů v souladu s ČSN 65 6690, které vyhovují k přepracování na topné oleje určené pro 
výrobu tepla. Topné oleje na bázi odpadních olejů musí splňovat kvalitativní požadavky 
uvedené v ČSN 65 6691. Podle této ČSN se vyrábějí dva druhy topných olejů na bázi 
odpadních olejů – topný olej lehký REG (TOL-REG) a topný olej těžký REG (TOT-REG). 
Kvalitativní parametry jsou podobné jako u typu L a R3 podle tabulky 6. 
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Topné olej na bázi odpadních olejů nesmí obsahovat celkově více jak 10 mg.kg-1 
polychlorovaných aromatických uhlovodíků (typu PCB, PCT atp.). Při spalování topných 
olejů na bázi odpadních olejů nesmí vznikat kvalitativně jiné nebo větší emise než při 
spalování minerálních topných olejů podle ČSN 65 7991 [19]. 

3.6   Plynná paliva a jejich možné využití 
Plynným palivem je každý plyn, obsahující hořlavé složky – oxid uhelnatý, vodík, 

plynné uhlovodíky – bez ohledu na to zda se jedná o přírodní původ, nebo uměle vyráběný 
plyn, nebo zda vznikl jako odpadní produkt při některých technologických procesech.  

Rozdělení plynných paliv je možné např. podle původu nebo podle výhřevnosti. 

Podle původu na přírodní (zemní plyn, karbonský plyn) a uměle vyráběný plyn 
(vysokopecní, generátorový, karbonizační plyny aj.). 

Podle výhřevnosti na plyny nízko-výhřevné (vysokopecní, generátorové plyny, 
tlakový plyn z hnědého uhlí), středně-výhřevné (svítiplyn, koksárenský plyn), plyny velmi-
výhřevné (karbonský plyn, zemní plyn, bioplyn), plyny vysoko-výhřevné (propan, butan, 
propan-butan). Výhřevnost plynů a prvkové složení s rozdělením plynů s možným využitím je 
uvedeno v tabulce 7 a v grafu 4. 

První záznamy o využití přírodního zemního plynu k praktickému používání sahají do 
Číny kolem r. 300 n. l. Rozvíjení znalostí dochází v 17. století, kdy dochází k tvorbě 
hořlavého plynu při zahřívání tuhých paliv. Na začátku 19. století dochází k velkému rozvoji 
a rozšíření výroby svítiplynu. Rok 1813 je považován za rok vzniku plynárenství a to 
výstavbou plynárny a veřejnou dodávkou svítiplynu. Začíná se také používat zemní plyn 
k prvnímu pouličnímu osvětlení. Ve Vítkovicích je vystavěna na konci 19. století moderní 
karbonizační plynárna na zpracování plynárenského dehtu. V druhé polovině 20. stol začíná 
postupný přechod ze svítiplynu na zemní plyn neobsahující jedovatý oxid uhelnatý, a použití 
zemního plynu je nejaktuálnější i na začátku 21. století [1]. 

3.6.1   Plynná paliva přírodního původu 
Zemní plyn je plynné palivo přírodního původu, které se nachází v podzemních 

ložiscích, často v souvislosti s ložisky ropy nebo uhlí; podle biogenní (organické) teorie 
vznikl plyn zemní (obdobně jako ropa a uhlí) z nahromaděných rostlinných nebo živočišných 
zbytků jejich biochemickou a následnou geochemickou přeměnou za účinku vysokých tlaků, 
teplot a katalytického vlivu hornin. Zemní plyn vzniká složitými rozkladnými a 
přestavbovými procesy z organické příměsi v sedimentech. 

Je důležité, že ověřené zásoby zemního plynu rostou rychleji než jeho spotřeba. 
Odhaduje se, že nynější prokázané zásoby by při současné spotřebě (rozmezí cca 2400 až 
2800 mld. m3.rok-1) mohly vystačit na 60-70 let. 

Podobně jako v případě ropy, nemá ČR dostatečné zdroje ani zemního plynu. Ložiska 
a zdroje jsou soustředěna na jižní a severní Moravě. Jsou vázána na geologické jednotky 
Západních Karpat a jihovýchodní svahy Českého masivu, kde jsou spjaty s ropou. Na severní 
Moravě jsou vázána na uhelné sloje hornoslezské pánve. Produkce zemního plynu v ČR je 
dlouhodobě poměrně stabilní a kryje zhruba 1 až 2 % domácí spotřeby. 

Zemní plyny mají různé složení podle místa výskytu. Je-li podzemní naleziště pouze 
plynné, jedná se o sekundární ložiska a zemní plyn je převážně suchý. Obsahuje především 
metan CH4 až 95 %. Zemní plyn z nalezišť naftových označujeme za primární ložiska a je to 
plyn vlhký. Obsahuje uhlovodíky z metanové řady CnH2+2 s poměrně značným množstvím 
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těžkých uhlovodíků CmHn. Kromě hořlavých plynů obsahuje v malých množstvích oxid 
uhličitý, kyslík a dusík. Výhřevnost zemního plynu je vysoká, 35000 kJ.m-3, při obsahu 75 % 
metanu CH4 a 26 % etanu C2H6 je výhřevnost asi 42000 kJ.m-3. 

Vysokou výhřevností a vysokým tlakem se hodí zemní plyn pro dálkovou dopravu 
plynovody. 

Zemní plyn je vysoce kvalitním energetickým i ekologickým palivem. 

Karbonský plyn se vyskytuje v uhelných ložiskách, která jsou zvláštním případem, 
kdy totéž ložisko je jak zdrojem uhlí, tak i zásobníkem plynu. V procesu prouhelnění 
rostlinných zbytků zde totiž došlo k tvorbě tzv. karbonského plynu (označovaného jako coal 
bed methan CBM), jehož hlavní složkou je metan. Postup těžby karbonského plynu byl 
vyvinut v 70. a 80. letech v USA. Těžba může být prováděna nezávisle na těžbě uhlí z dosud 
netěžených uhelných slojí a okolních hornin.  

Odhadované zásoby: Rusko (17-113.1012 m3), Čína (30-79.1012 m3), USA (7,8- 
18,4.1012 m3). 

V ČR jsou předpokládány zdroje 51-371.109 m3 karbonského plynu, z nichž 12 až 
88.109 m3 je ověřeno. Nejnadějnější pro těžbu je pánev hornoslezská (ostravsko-karvinská 
pánev) o rozloze 1600 km2. Předpokládaná těžba karbonského plynu je zaměřena na dosud 
netěžené uhelné sloje. 

Plyn je možno rozdělit na suchý plyn (s obsahem 98 – 99 % metanu) a na plyn vlhký 
(s obsahem 85 – 95 % metanu).  Zbytek  ve vlhkém plynu (10 – 15 %) tvoří  etan, méně  než 
2 % bývá dusíku, oxidu uhličitého a vyšších uhlovodíků. Plyn se zvýšeným obsahem inertitů 
má asi 60 % metanu a zvýšený podíl dusíku nebo oxidu uhličitého. Vykazuje vůbec nejnižší 
výhřevnost.  

3.6.2   Uměle vyráběná plynná paliva 
Umělá plynná paliva se získávají buď odplyňováním uhlí bez přístupu vzduchu, nebo 

zplyňováním tuhých paliv za přístupu vzduchu, kyslíku vodní páry nebo jejich směsi. 

Vysokopecní plyn (kychtový) vzniká při výrobě železa  ve vysoké peci jako vedlejší 
produkt. Kychtový plyn je vlhký a studený, zvlášť obsahuje-li stržený prach, špatně se 
zapaluje a špatně hoří. Pro spalování musí být dokonale promísen se vzduchem, při spalování 
vydává dlouhý a měkký plamen. Zapálení je nutno zajistit nezávislým zdrojem. Výhřevnost 
kychtového plynu je nízká 3975 kJ.m-3. Obsahuje N2 až 60 %, asi 30 % CO, 2 % H2, zbytek 
CO2. 

Smíšený generátorový plyn (generátorový plyn) vzniká, zavádí-li se do žhavého 
koksu současně vzduch i vodní pára. Výhřevnost generátorového plynu závisí na použití 
druhu paliva. Nejnižší výhřevnost bývá při použití hnědého uhlí 4400 kJ.m-3, nejvyšší při 
použití černého uhlí a hnědouhelných briket 5850-6300 kJ.m-3. Generátorový plyn hoří 
měkkým plamenem a jeho výhřevnost je již dostačující k samotnému dokonalému spálení. 
Obsahuje 50-60 % N2, 24-30 % CO, 11-14 % H2, zbytek CO2.  

Vodní plyn vzniká zplyňováním vodní parou při teplotách 1100-900°C. Hoří modrým 
plamenem. Výhřevnost se pohybuje kolem 9650 kJ.m-3. 

Dvojplyn má jen vnitřní význam. Vyrábí se kombinací odplyňování a zplyňování. 

Tlakový hnědouhelný plyn se vyrábí v tlakové plynárně. Složení a vlastnosti jsou 
podobné karbonizačnímu plynu. 



 

26 
 

Karbonizační plyny jsou vyráběny koksováním černého uhlí a to buď v koksárnách, 
kde hlavním produktem je koks a vedlejším koksárenský plyn nebo v plynárnách, kde je 
hlavním produktem svítiplyn. Při spalování za přebytku vzduchu hoří namodralým až 
bezbarvým plamenem, při spalování za nedostatku vzduchu plamenem svítivým. Složení a 
výhřevnost je u obou plynů přibližně stejná koksárenský plyn 16300 kJ.m-3, svítiplyn 15700 
kJ.m-3. Jejich hlavní složkou je vodík 50 %, metan 23 %, CO 7-10 %, zbytek tvoří CO2, O2, 
N2 [1, 2, 3, 17]. 

 

Graf 4   Výhřevnost plynů [1, 3, 17] 
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Tabulka 7  Rozdělení a prvkové složení plynů [1, 3, 17] 

Druh plynu Výhřevnost 
(kJ.m-3) 

CO 
(%) 

H2  
(%) 

CH4 
(%) 

 

CmHn 
(%) 

CO2 
(%) 

N2 
(%) 

O2 
(%) 

Plyny 
nízkovýhřevné 

  

                   

 

 

      

Vysokopecní 
plyn 

   3975 30 2    0,3    -  8 60    - 

Generátorové 
plyny 

Z hnědého uhlí 

Z koksu 

Antracit- č. uhlí 

Hnědouhelné 
brikety 

  

 

   4400 

   4800 

5650-5850 

   6300 

 

 

27-30 

24-30 

 

 

12-14 

11-14 

 

 

 2,9-3,3 

 2,8-3,1 

 

 

  0,3 

  0,3 

 

 

 

   5 

3,5-4 

 

 

50-54 

50-60 

 

 

0,1-0,2 

0,1-0,2 

 Vodní plyn    9650 38-40 50 0,5-1     - 5-7 4-5 0,2 

Tlakový 
hnědouhelný 
plyn 

 

  15000 

 

7-10 

      

Plyny 
středněvýhřevné 

        

Koksárenský 
plyn 

  16300 7-10 47-58 22-23    - 2-4 8-16 0,5-1 

Svítiplyn   15700 7-10 50 23  2-4 8-16 0,5-1 

Plyny-velmi 
výhřevné 

        

Zemní plyn   35000    -    - 90-94 3 0,5 6,5    - 

Karbonský plyn   30000    -    - 90    - 1-10  10 1-10 

Bioplyn   23000    - 1-10      

Plyny-vysoce 
výhřevné 

        

Propan   88540    -       

Butan  114840    -       

Směs-propan-
butan 

 88000-
105000 

   -       

 

 



 

28 
 

4   Síra a ostatní znečišťující látky v teplárenství 
Z celkového množství znečišťujících látek, které ročně přicházejí do atmosféry je asi 

90 % hm plynných látek, zbytek 10 % hm jsou látky částečkové tj. tuhé a kapalné. 

   Energetika-teplárenství jako průmyslový obor patří k nejvíce znečišťujícím 
stacionárním zdrojům, ve kterých se vyprodukují látky, které svým charakterem, povahou a 
složením mají negativní vliv na životní prostředí. 

Jako látky znečišťující ovzduší jsou označeny látky vnesené do vnějšího ovzduší nebo 
v něm druhotně vznikající, které buď přímo, nebo po fyzikální či chemické přeměně 
v atmosféře, nebo ve spolupůsobení s jinými látkami mají škodlivý vliv na životní prostředí.  

Při hodnocení znečišťování ovzduší je důležitým faktorem druh znečišťující látky. 
Znečišťující látky jsou nejčastěji rozlišeny podle skupenství, chemického složení a podle 
účinku či míry škodlivosti (nebezpečnosti, rizikovosti). 

Podle skupenství se látky znečišťující ovzduší člení na tuhé, kapalné a plynné. Tyto 
látky se mohou pro lepší praktické potřeby spojit do skupin. Takto látky tuhé a kapalné se 
nazývají látkami částečkovými, protože k zachycování obou jsou využívány převážně 
fyzikální principy, založené na měrné hmotnosti, která je větší než měrná hmotnost nosného 
plynu (spalin, vzduchu). 

Při stanovení úletu znečišťujících látek ze zdrojů se spojují do společné skupiny látky 
kapalné a plynné. U těchto látek se stanoví množství emisí sledované látky podle chemického 
složení metodou měření. 

Znečišťující látky z hlediska zdravotního účinku se člení do skupin zahrnující 
alergeny, látky radioaktivní, karcinogenní, mutagenní, těžké kovy apod. 

Podle chemického složení lze znečišťující látky dělit do skupin sloučenin: 

Sloučeniny síry     anorganické – SO2, SO3, sulfan, sirouhlík 

        organické – merkaptany, dimetylsulfid 
 

Sloučeniny dusíku       anorganické – NO, NO2, HNO3,NH3, kyanovodík 

                                     organické – peroxyacetylnitráty (PAN) 
 

Sloučeniny kyslíku      ozon a další oxidanty 
 

Sloučeniny uhlíku        anorganické – CO, CO2 

organické – CH4, afatické uhlovodíky (benzín), aromatické 

                    uhlovodíky (benzen, toulen), alkoholy, fenoly,  

                    organické kyseliny a další organic. sloučeniny 

 

 Sloučeniny halogenové       anorganické – F, HF, Cl, HCl, B 

             organické – chlorované uhlovodíky 

 
 Sloučeniny a páry kovů (As, Hg, Pb, Cd, atd.) [18]. 
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4.1   Rozdělení síry a její vlastnosti 
Síra (S, sulphur, protonové č. 16, relativní atomová hmotnost 32,066) se vyskytuje v 

několika modifikacích. Známá je žlutá kosočtverečná síra, jednoklonná bezbarvá síra, 
žlutohnědá plastická síra a síra koloidní. 

Síra je značně chemicky reaktivní prvek, s většinou ostatních prvků se slučuje přímo, 
zejména za vyšší teploty. S kovy reaguje silně exotermicky. 

V přírodě se síra vyskytuje volná v blízkosti sopek a vázaná ve sloučeninách. 
Nejrozšířenějšími sloučeninami síry jsou sulfáty (sírany) a sulfidy (sirníky). Sulfity 
(siřičitany) jsou poměrně nestálé. 

Síra se získává vytavováním z hornin a různými postupy z technických plynů. 
Důležitou reakcí při výrobě síry je Clausův proces získávání síry ze sulfanu (sirovodíku). 

Elementární síra nachází uplatnění ve farmacii a při vulkanizaci kaučuku. Mnohem 
větší význam mají sloučeniny síry. Kyselina sírová je jednou z nejzákladnějších a 
nejdůležitějších chemikálií vůbec, využívá se v ohromném počtu chemických výrob [18, 24]. 

   Síra v uhlí 
Síra v uhlí je obsažena v hořlavině a popelovině. Rozlišují se čtyři chemické formy: 

Spalitelná forma: 

� elementární (pyritová) – pyrit, markazit, 

� sirníková – FeS, 

� organická. 

Nespalitelná forma: 
� síranová – sádrovec. 

Po spálení uhlí zůstává v tuhých zbytcích pouze síra síranová a to až 5 %, ostatní 
formy síry shoří na SO2. 

Proto se tyto formy často shrnují pod společným označením prchavá, spalitelná síra, 
která odchází z ohniště jako SO2 ve spalinách. 

Celkový obsah síry v uhlí kolísá téměř od nuly až do více než 30 (g.kg-1) uhlí a to 
podle lokality, změna obsahu síry se může projevit i v průběhu těžby v jedné lokalitě. Udává 
se absolutní množství síry v 1 kg uhlí v % hm, měrná sirnatost, nebo jako koeficient 
sirnatosti, (vše viz. 7. Analýza paliv-výpočtová část) 

Protože přes svůj energetický přínos při spalování uhlí je síra nežádoucí složkou 
(emise, struskování, koroze), provádějí se způsoby alespoň částečného snížení obsahu síry. 

Vývoj účinného procesu odsiřování uhlí pro účel snižování emisí SO2 vázne na 
odlišném chování jednotlivých forem síry obsažené v uhlí. 
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Způsoby snižování obsahu síry (odsiřování síry): 
� drcení uhlí s následným gravitačním odlučováním těžkých části hlušiny a 

proplástku; snížení obsahu síry až o 20 %, 

� drcení na velmi jemné zrno s následnou flotací; snížení až 50 %, 

� magnetická separace, oddělující magneticky vodivý pyrit; účinnost je dána 

obsahem pyritické síry v uhlí, která může být až 70 %, 

� chemické loužení síry solemi železa, nebo alkalickými roztoky s možným 

snížením obsahu síry až o 70 %, technologie je však velmi složitá a nákladná, 

� bakteriologické loužení se snížením až o 50 % v laboratorních podmínkách, 

praktické použití je dosud nereálné [17]. 

Mechanická (magnetická) separace pyritické síry je nejjednodušší způsob separace 
pyritické síry z uhlí. V případě vrostlého pyritu do uhelné hmoty ve formě velkých zrn, je 
využíváno melitelnosti uhlí a pyritu, který je odolnější a zachovává původní velikost zrn. Poté 
následuje některý ze separačních procesů (např. magnetický), jimiž se oddělí pyrit od uhelné 
hmoty. 

Způsob Myersův spočívá ve vyluhování pyritické síry roztokem síranu železitého při 
teplotě 90-130 °C a při zvýšeném tlaku:  

 

FeS2 + Fe2(SO4)3 + H2O           FeSO4 + H2SO4 + S         (5) 

 Regenerace vzniklého síranu železnatého se provádí vzdušným kyslíkem: 

 

FeSO4 + H2SO4 + O2            Fe2(SO4)3 + H2O         (6) 

Tímto způsobem lze oddělit účinně pyrit, ale organicky vázaná síra se tímto procesem 
nemění. 

Způsob Gravimelt spočívá v extrakci popelovin z uhelné hmoty roztaveným NaOH 
při teplotě 320-415°C. Popeloviny obsažené v uhlí se v alkalickém prostředí mění na 
křemičitany, železitany a hlinitany sodíku, které se rozpustí od nerozpustné uhelné hmoty. 

Uhlí se nejprve mele a poté se přidává spolu s roztaveným NaOH do rotační pece. 
Alkalita uhelné hmoty se vhodným způsobem neutralizuje kyselinami. Tím se téměř úplně 
oddělí popeloviny od uhelné hmoty. Odsířené uhlí se získává ve formě uhelné suspenze 
s obsahem popeloviny 1 % [24]. 

Extrakt obsahující rozpuštěné popeloviny se neutralizuje, vyloučí se hydroxidy železa, 
hliníku, které se oddělí a které lze zpracovat v metalurgickém průmyslu na jednotlivé kovy. 

Biologické odsiřování síry z uhlí -  má analogii v těžbě mědi a vanadu z chudých rud. 
Jedná se o desulfurační působení bakterií:  

� Thiobacilus ferrooxidans 

� Thiobacilus thiooxidans 
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Tyto bakterie jsou vždy přítomny v kyselých důlních vodách v blízkosti hornin 
obsahujících pyrit nebo markazit. Zdrojem živin mikroorganismů je C z CO2, vzduchu a 
z anorganických látek. Chemismus lze popsat rovnicemi: 

2FeS2 + H2O + 7,5 O2            Fe2(SO4)3 + H2SO4             (7)   

 

FeS2 + Fe2(SO4)3               3FeSO4 + 2S                                        (8) 

 

2S + 6Fe2(SO4)3 + 8H2O               12FeSO4 + 8H2SO4              (9) 

Kyselé vody z biologického loužení obsahují H2SO4 a musí se neutralizovat CaO nebo 
CaCO3. 

Bakteriologický pochod je pomalý, závisí na teplotě. Při 16 °C se prakticky zastaví. 
Průmyslová aplikace přímo v ložisku ve středoevropských klimatických podmínkách není 
prakticky proveditelná [24]. 

Aplikace procesů odsiřování v elektrárenské nebo teplárenské praxi naráží na nízkou 
účinnost odsiření uhlí a tím i na možnost dosažení stanovených hodnot emisních limitů. 
Dosavadní výzkum a vývoj prokázal, že ekonomicky nejsou schopny konkurovat procesům 
odsiřování spalin.  

Přesto řada energetiků předpokládá, že v budoucnu se podaří vyvinout takový proces 
odsiřování uhlí, který umožní nahradit současné zařízení na odsiřování spalin [18, 24]. 

4.2   Sloučeniny síry 
Sloučeniny síry jsou vedle aerosolových částic nejrozšířenějšími sloučeninami 

znečišťující ovzduší. 

Oxid siřičitý (SO2) - je hlavní znečišťující látkou a to jak v množství, tak v dopadu na 
životní prostředí. Jeho přírodním výskytem je vulkanická činnost a oxidace vznikajícího 
sirovodíku.  

Hlavními zdroji SO2 jsou však především elektrárny a teplárny, spalující palivo 
s vysokým obsahem síry, domácí topeniště a průmyslová odvětví, např. metalurgie a 
chemický průmysl. 

V celkovém měřítku jsou emise SO2 odhadovány na 190 mil. t ročně. Přední místo 
mezi producenty SO2 zaujímá i ČR v důsledku využívání nízkovýhřevných nekvalitních paliv 
s vysokým obsahem síry pro energické účely.  

Oxid siřičitý nezůstává v atmosféře beze změn, ale jeho koncentrace rychle klesá, 
zejména následkem oxidace na oxid sírový, který za přítomnosti vodní páry okamžitě 
hydratuje za vzniku kyseliny sírové.  

 

SO2 + ½ O2 + h.v           SO3            (10) 

 

SO3 + H2O             H2SO4              (11) 

Přímá oxidace SO2 na SO3 vzdušným kyslíkem nemůže probíhat za běžných 
atmosférických podmínek, proto musí být tato přeměna uskutečněna jinou cestou, např. 
fotooxidací SO2 v plynné fázi, katalytickou oxidací na povrchu tuhých částic apod. Výsledná 
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rychlost oxidace proto závisí na povětrnostních podmínkách, tj. na teplotě, slunečním svitu, 
na přítomnosti katalyzujících částic. Běžně se oxidací odstraní během 1 hodiny z ovzduší 0,1 
až 2 % přítomného SO2. Vzniklý oxid sírový je okamžitě hydratován vzdušnou rychlostí na 
aerosol kyseliny sírové, který může reagovat s prachovými alkalickými částicemi v ovzduší za 
vzniku síranů. Sírany se postupně usazují na zemský povrch nebo jsou z ovzduší vymývány 
srážkami, tzv. kyselé deště. Kyselé deště uvolňují z půdy kovové ionty, které dále poškozují 
půdní mikroorganismy a znehodnocují vodu. 

Oxid siřičitý je vzhledem ke svým redukčním a kyselým vlastnostem dráždivý plyn, 
který negativně působí na všechny živé organismy.  

Oxid sírový, SO3 vzniká v ovzduší důsledkem oxidace přítomného oxidu siřičitého. 
Při množství 1-2 % vzniká rovněž při spalovacích reakcích vedle SO2. Oxid sírový reaguje 
okamžitě se vzdušnou vlhkostí za vzniku aerosolu kyseliny sírové, která má velmi nepříznivé 
účinky na lidské zdraví. 

Sulfan, H2S je jedním z článků síry v přírodě. K jeho přírodním zdrojům patří 
anaerobní činnost bakterií v půdě, při níž dochází k redukci síranu na H2S a dále vulkanickou 
činností a při úniku z ropných ložisek a ložisek zemního plynu. Celková roční světová emise 
sulfanu z přírodních zdrojů je odhadována na 100 mil. tun.  

Thioly (merkaptany) vznikají při rozkladných procesech v přírodě a při zpracování 
ropy a uhlí. Tyto organické sloučeniny síry se vyznačují nepříjemným zápachem [5, 18, 24]. 
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5   Popis a charakteristika teplárny ArcelorMittal a.s. 
V roce 1950 byla dokončená první část výstavby teplárny, která byla postavena jako 

část komplexu národního podniku NHKG. V roce 1996 byla ukončena nejnovější dostavba 
objektu teplárny dnes již akciové společnosti ArcelorMittal na celkové ploše 17,5 ha. 
Teplárna je koncipována na kombinovaný cyklus výroby tepelné a elektrické energie, tepelné 
schéma provozu je na obrázku 2, kde je zobrazeno celkové schéma teplárny ArcelorMittal a.s. 
s umístěním kotlů K 1 - K 11, výměníkové stanice, chladícími věžemi, objektů zásobování 
teplem, tepelnou sítí, která je z větší části využívaná pro vlastní potřebu hutnického 
komplexu, část tepelné energie je využíváno pro obvod Ostrava – město a Vratimov. 

Teplárna ArcelorMittal a.s. využívá jedenáct parních kotlů, z toho deset granulačních a 
jeden plynový kotel. Teplárna disponuje deseti turbogenerátory, třemi turbokompresory a 
třemi elektrokompresory. Pro využití odpadního tepla je zkonstruováno osm výměníkových 
stanic, pro chlazení je k dispozici pět chladících věží. Jako palivo je projektováno a využíváno 
černé uhlí. Základní údaje jsou seřazeny v tab. 8. 

 

Tabulka 8  Základní parametry teplárny ArcelorMittal a.s. 
 
Parametr 

 
jednotky 

 
rozměr 

Instalovaný el.  
výkon 

 
MW 

 
254 

Instalovaný výkon  
kotelny 

 
t.h-1 

 
1435 

Instalovaný výkon  
strojovny 

 
MW 

 
345 

Tepelný výkon 
výměníkové stanic 

 
MW 

 
574,4 

Max. možná dodávka tepla 
celkem 

 
MW 

 
574,4 

Parní výkon  
kotlů 

 
t.h-1 

 
80-230  

Max. dodávka tepla z odběrů 
turbín 

 
MW 

 
321,3 

Max. možná dodávka tepla 
redukcí páry 1,8 MPa 

 
MW 

 
253,1 

Výkon parních 
turbogenerátorů 

 
MW el. 

 
17-44 

Výhřevnost projektovaného 
paliva 

                     
                  MJ.kg-1 

                     
                    23-26 

Jmenovitý tlak 
předehřáté páry 

 
MPa 

 
9,6 

Jmenovitá teplota 
přehřáté páry 

      
°C 

 
520 

Jmenovitá tepl. 
napájecí vody 

     
 °C 

 
150 
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Obr. 2   Hlavní tepelné schéma provozu teplárny 
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6   Způsoby odsiřování teplárny ArcelorMittal a.s. 
Na rozdíl od odsiřování uhlí např. při snižování obsahu pyritu v uhlí tzv. fyzikální 

separací při využití rozdílu měrných hmotností, je odsiřování spalin průmyslově zavedeným 
procesem. Charakterizuje se značnými objemy čištěných spalin, nízkými koncentracemi 
znečišťujících látek ve spalinách a hmotnostními toky těchto látek. 

Produkce spalin závisí na druhu spalovaného paliva a na přebytku spalovacího 
vzduchu. 

K tomu účelu se mezi kotel a komín vestavují technologická zařízení, zachycující SO2 
ve spalinách. Procesy odsiřování spalin jsou nejrozšířenějšími způsoby snižování emisí SO2. 

Teplárna ArcelorMittal a.s. využívá obě základní metody zachycování spalin SO2 a to 
jak metodu suchou, tak metodu mokrou – regenerační. 

Suchá metoda SO2 reaguje s aktivní látkou, jemně mletého vápence, popřípadě 
dolomitu do spalovacího prostoru. zde dochází k vázání  oxidů síry na vápenatý ion. 

Mokrá metoda (regenerační) SO2 se zachycuje v kapalině nebo vodní suspenzi 
aktivní látky, aktivní látka se po reakci s oxidem siřičitým regeneruje a vrací zpět do 
procesu. 

Metody odsiřování uhlí a technologická zařízení zachycující SO2 ve spalinách jsou 
metodami, které využívá teplárna ArcelorMittal a.s. k dodržování emisních nařízení (emisních 
stropů), to znamená maximální množství vypouštěné znečišťující látky (v tomto případě SO2) 
do ovzduší.  

Náklady na tyto metody závisí na produkci SO2 v průběhu spalovaného procesu, 
množství SO2 je závislé na obsahu síry v palivu. 

Emisní limity pro spalování paliv v elektrárnách, teplárnách a výtopnách jsou 
stanoveny podle jejich tepelného výkonu a druhu spalovaného paliva. 

Emisní limit (emisní strop) teplárny ArcelorMitta a.s. vychází ze současné legislativy 
stanovených emisních limitů. 

Teplárna ArcelorMittal a.s. musí dodržovat dle platné legislativy emisní limity pro 
základní znečišťující látku SOx a to v hodnotách: 

do roku 2012 = 4000 t.rok-1 

do roku 2014 = 2000 t.rok-1 

Z této platné legislativy vyplývá pro teplárnu ArcelorMittal a.s. nutnost od roku 2014 
používat paliva s nejnižším obsahem síry v palivu, tedy paliva, zaručující splnění emisních 
stropů a tím i mírnější zátěž na životní prostředí. 

 

 

 

 



 

36 
 

7   Analýza paliv 
Pro potřebu teplárny ArcelorMittal a.s. (dále jen teplárny), jsou využívána tuhá a 

plynná paliva. Jako palivem tuhým je teplárnou používáno černé uhlí. 

 Požadavkem zadavatele je vyhodnotit využívané uhlí v 16 dílčích druzích, 
zobrazených v tabulce 9 dle technologických listů. Tato analýza se zabývá posouzením těchto 
druhů uhlí z hlediska výhřevnosti a tím spojenou roční spotřebou uhlí, obsahu síry v palivu a 
obsahu SO2 ve spalinách a jeho dopadem na životní prostředí a z hlediska ekonomického, 
možnosti finanční úspory. 

 

Tabulka 9  Zadané druhy uhlí teplárnou ArcelorMittal a.s. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

7.1   Výpočtová část  
Paliva jsou seřazena podle koeficientu sirnatosti kS , který byl sestaven jako poměr 

výhřevnosti paliva r
iQ k obsahu síry v palivu rS  

kS = r

r
i

S
Q

    
( )síry

1
paliva kgGJ −⋅            (12) 

 

Název paliva (země původu) Qi (GJ.t-1 uhlí) Sr (kg.t-1 uhlí) 
 KIMMEX II. (UA) 27,41 3,7 
 LAZY ESP (CZ) 29,22 4,6 

 ČSM HP (CZ) 22,81 5,5 
 SOSNICA (PL) 29,36 6,8 

 KIMMEX III. (UA) 28,58 4 
 MARCEL (PL) 29,91 5,5 

 ZABRZE BIELSZOWICE (PL) 30,62 5,3 
 ČSA (CZ) 22,92 4,6 

 DARKOV ESP (CZ) 29,47 4,4 
 ČSM (CZ) 24,92 3,7 

 AMS 20 kt (RUS) 25,54 3,3 
 KIMMEX I. (UA) 21 2,9 

 RYDULTOWY ANNA (PL) 29,83 3,6 
 KIMMEX IV. (UA) 24,83 3,3 

 BOBREK CENTRUM (PL) 25,66 6,7 
 KRUPINSKI (PL) 22,31 5,8 
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Koeficient sirnatosti je reciproká hodnota měrné sirnatosti S , které se vyjadřuje 

vztahem (13) 

S  = r
i

r

Q
S

     
( )paliva

1
síry MJg −⋅           (13) 

Emise SO2 jsou závislé na spotřebovaném množství paliva v teplárně. Proto je nutné 

stanovit průměrnou roční spotřebu černého uhlí uhlíAC  v teplárně. Průměrná roční 

spotřeba černého uhlí je stanovena teplárnou ArcelorMittal a.s.  

uhlíAC  = 600000 1
uhlí rokt −⋅  

Průměrná výhřevnost všech paliv využívaných v teplárně 
_

r
iQ  

 
_

r
iQ = 25 1kgMJ −⋅  

Ze stanovení průměrné roční spotřeby černého uhlí a průměrné výhřevnosti všech 

paliv využívaných v teplárně lze stanovit průměrnou roční spotřebu tepla (tepelný 

příkon) teplárny  

teplAC  = uhlíAC  . r
iQ      ( )1rokGJ −⋅            (14) 

Po dosazení hodnot se stanoví roční spotřeba tepla v teplárně 

 teplAC  = uhlíAC  . r
iQ   = 600000 1

uhlí rokt −⋅  . 25 1tGJ −⋅  = 15.106 1rokGJ −⋅  

Ze stanovení průměrného ročního tepelného příkonu teplárny a hodnoty výhřevnosti 

daného druhu paliva je stanovena roční spotřeba uhlí daného druhu uhlíC  

uhlíC  = r
i

tepl

Q
AC

     ( )1
uhlí rokt −⋅           (15)  

Po dosazení hodnot roční spotřeby tepla a výhřevnosti daného druhu uhlí (25,66 

výhřevnost paliva Bobrek centrum) se stanoví roční spotřeba daného druhu uhlí (v 

tomto případě roční spotřeba paliva Bobrek centrum 

uhlíC  = r
i

tepl

Q
AC

   = 
66,25

15000000
 = 584567,42 1

uhlí rokt −⋅   

Průměrná výhřevnost v zadaných druzích uhlí  
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r
iQ  = 26,52 1kgMJ −⋅   

Průměrné zastoupení síry v zadaných druzích uhlí 

 rS  = 0,46 % hm = 4,6 1
uhlísíry tkg −⋅   

Poplatek teplárny za vypouštění emisí je udáván v 1
SO 2

tKč −⋅  

poplT  = 1000 1
SO 2

tKč −⋅  

Výpočet vyprodukované rokSO2  vychází z chemické rovnice, která vzniká převážně 

jako vedlejší produkt při spalování fosilních paliv.  

 S + O2       SO2                (16) 

Relativní atomová hmotnost síry = 32,065 g.mol-1 

Relativní atomová hmotnost kyslíku = 15,999 g.mol-1 

 Součet atomových hmotností 32 (S) + 2 . 16 (O2) = 64 (SO2) g.mol-1 

rokSO2  = vypS  + vypO2      ( )1
2

−⋅ rokSOt                        

   (17) Výpočet roční platby emisí SO2 teplárnou 
2SOT je dán ročním vyprodukováním 

rokSO2   

  a zákonným poplatkem poplT       

2SOT = rokSO2 . poplT      ( )1rokKč −⋅                       (18) 

Cena černého uhlí pro ekonomický výpočet byla stanovena k 10. měsíci 2010 podle 

ceny stanovené na burze komodit  

uhlíP  = 3100  1
uhlítKč −⋅  při výhřevnosti r

iQ = 25 1kgMJ −⋅  

Výpočet ceny uhlí za rok je dán roční spotřebou uhlí teplárnou násobenou cenou 

černého uhlí  

ruhlíP / = uhlíC  . uhlíP      ( )1rokKč −⋅                      (19) 

Investice do paliva palI  je dána součtem ceny uhlí za rok ruhlíP /  a roční platby emisí 

2SOT  
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 palI  = ruhlíP / +
2SOT = 1867458963      ( )1rokKč −⋅       (20) 

Průměrná cena pAT  vnitrostátní železniční přepravy při přepravě 600000 t  uhlí na 

vzdálenost 10 km = 3 mil. Kč .  

Cena za přepravu paliv není zahrnuta do celkové analýzy paliv z důvodu 

neznalosti mezistátních dodavatelsko-odběratelských vztahů. Cena za přepravu paliv 

ze zahraničí je pouze hrubý odhad, odvozený z ceny vnitrostátní nákladní přepravy fa 

Cargo a.s.  

Tyto hodnoty byly použity pro výpočet všech dílčích druhů uhlí zadaných 

zadavatelem.  

7.1.1   Bobrek centrum (název paliva) (PL) (země původu)  

Jedná se o černé uhlí dovážené z Polské republiky, jehož výhřevnost r
iQ  má hodnotu 

25,66 1tGJ −⋅ . 

Obsah síry v palivu dle technologických listů činí 6,8 1
uhlísíry tkg −⋅ . 

Výhřevnost paliva 
r
iQ  = 25,66 1tGJ −⋅  

Obsah síry v palivu rS = 6,8 1
uhlísíry tkg −⋅  

Na základě těchto údajů a v souladu s rovnicí (12) byl stanoven pro toto uhlí 
koeficient sirnatosti kS  

Koeficient sirnatosti kS  = r

r
i

S
Q  = 

8,6
66,25

 = 3,773 1
sírypaliva kgGJ −⋅   

Tato hodnota koeficientu sirnatosti odpovídá měrné sirnatosti dle vztahu (13) 

Měrná sirnatost S = r
i

r

Q
S  = 

66,25
8,6

 = 0,265 -1
palivasíry MJg ⋅   

Výpočet roční spotřeby daného druhu uhlí dle rovnice (15) 

Roční spotřeba uhlíC  = r
i

tepl

Q
AC

 = 
66,25

15000000
 = 584567,42 1

uhlí rokt −⋅   

Roční úspora uhlí rokSP vychází z roční spotřeby daného druhu uhlí uhlíC , odečtené 

z průměrné roční spotřeby uhlí teplárnou uhlíAC . Pokud hodnota dosahuje záporného 
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výsledku, dochází k úspoře paliva rokSP , kladná hodnota ukazuje na roční navýšení 

paliva rokN .  

Roční úspora rokSP  = uhlíC - uhlíAC  = 584567,42 – 6000000 = - 15432,57 1
uhlí rokt −⋅  

Vyproduk.  síra vypS  = 584567,42 . 6,8 = 397505 1
síry rokkg −⋅  = 3975 1

síry rokt −⋅   

Výpočet vyprodukované rokSO2  vychází z  rovnice (17) 

   Vyprodukované rokSO2   = 7950 1
2 rokSOt −⋅  

 Výpočet celkové platby emisí SO2 vychází z rovnice (18) 

Roční platba (SO2 ) 2SOT = rokSO2 . poplT  = 7950 . 1000 = 7950000 1rokKč −⋅                     

Cena uhlí uhlíP  = 3181 1tKč −⋅   

Výpočet ceny uhlí za rok vychází z rovnice (19) 

Cena uhlí za rok ruhlíP /  = 584567,42 . 3181 = 1859508963 1rokKč −⋅   

Pro celkové ekonomické zhodnocení investice do paliva je využitá rovnice (20) 

Investice do paliva palI  = 1859508963 + 7950000 = 1867458963   
1rokKč −⋅   

Náklady na dopravu z PL při průměrné délce trati 100 km = 30 mil. Kč  (hrubý odhad, 

odvozený z ceny vnitrostátní nákladní přepravy) 

Stejným způsobem je proveden výpočet pro všechny druhy uhlí. 
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7.1.2   Krupinski  (PL) 

r
iQ  = 22,31 1tGJ −⋅  

rS = 5,8 1
uhlísíry tkg −⋅  

Koeficient sirnatosti kS  = r

r
i

S
Q

 = 
8,5
31,22

 
= 3,846 1

sírypaliva kgGJ −⋅   

Měrná sirnatost S = r
i

r

Q
S  = 

31,22
8,5

 
= 0,260 -1

palivasíry MJg ⋅   

Roční spotřeba uhlíC  = r
i

tepl

Q
AC

 = 
31,22

15000000
 = 672344,24 1

uhlí rokt −⋅   

Roční navýšení rokN  = uhlíC - uhlíAC  = 672344,24 – 6000000 = 72344,24 1
uhlí rokt −⋅   

Vyprod.  síra vypS  = 672344,24.5,8 = 3899596,5 1
síry rokkg −⋅  = 3900 1

síry rokt −⋅   

Vyprodukované rokSO2  = 7800 1
2 rokSOt −⋅   

Roční platba (SO2 ) 2SOT = rokSO2 . poplT  = 7800 . 1000 = 7800000 1rokKč −⋅   

Cena uhlí uhlíP  = 2766 1tKč −⋅   

Cena uhlí za rok ruhlíP /  = 1859704167 1rokKč −⋅   

Investice do paliva palI  = ruhlíP / +
2SOT = 1867504167   

1rokKč −⋅   

Náklady na dopravu z PL při průměrné délce trati 100 km = 30 mil. Kč  (hrubý 

odhad, odvozený z ceny vnitrostátní nákladní přepravy) 
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7.1.3   ČSM HP  (CZ) 
 

r
iQ  = 22,81 1tGJ −⋅  

rS = 5,5 1
uhlísíry tkg −⋅   

Koeficient sirnatosti kS  = r

r
i

S
Q

 = 
5,5
81,22

 
= 4,147 1

sírypaliva kgGJ −⋅   

Měrná sirnatost S  = r
i

r

Q
S  = 

81,22
5,5

 
= 0,241 -1

palivasíry MJg ⋅   

Roční spotřeba uhlíC  = r
i

tepl

Q
AC

 = 
81,22

15000000
 = 657606,31 1

uhlí rokt −⋅   

Roční navýšení rokN  = uhlíC - uhlíAC  = 657606,31 – 6000000 = 57606,31 1
uhlí rokt −⋅   

Vyprod. síra vypS  = 657606,31 . 5,5 = 3616834,7 1
síry rokkg −⋅  = 3617 1

síry rokt −⋅   

Vyprodukované rokSO2  = 7234 1
2 rokSOt −⋅   

Roční platba (SO2 ) 2SOT = rokSO2 . poplT  = 7234 . 1000 = 7234000 1rokKč −⋅   

Cena uhlí uhlíP  = 2828 1tKč −⋅   

Cena uhlí za rok ruhlíP /  = 1859710644 1rokKč −⋅   

Investice do paliva palI  = ruhlíP / +
2SOT = 1866944644   

1rokKč −⋅   

Náklady na dopravu při vnitrostátní trati průměrné délky 10 km = 3 mil. Kč   
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7.1.4   Sosnica  (PL) 

r
iQ  = 29,39 1tGJ −⋅  

rS  = 6,8 1
uhlísíry tkg −⋅   

Koeficient sirnatosti kS  = r

r
i

S
Q

 = 
8,6
39,29

 
= 4,32 1

sírypaliva kgGJ −⋅   

Měrná sirnatost S = r
i

r

Q
S  = 

39,29
8,6

 
= 0,231 -1

palivasíry MJg ⋅   

Roční spotřeba uhlíC  = r
i

tepl

Q
AC

 = 
39,29

15000000
 = 510377,67 1

uhlí rokt −⋅   

Roční úspora rokSP  = uhlíC - uhlíAC  = 510377,67 – 6000000 = - 89622,32 1
uhlí rokt −⋅   

Vyprod. síra vypS  = 510377,67 . 6,8 = 3470568,1 1
síry rokkg −⋅  = 3471 1

síry rokt −⋅   

Vyprodukované rokSO2  = 6942 1
2 rokSOt −⋅   

Roční platba (SO2 ) 2SOT = rokSO2 . poplT  = 6942 . 1000 = 6942000 1rokKč −⋅   

Cena uhlí uhlíP  = 3644 1tKč −⋅   

Cena uhlí za rok ruhlíP /  = 1859816229 1rokKč −⋅   

Investice do paliva palI  = ruhlíP / +
2SOT = 1866758229   

1rokKč −⋅   

Náklady na dopravu z PL při průměrné délce trati 100 km = 30 mil. Kč  (hrubý odhad, 

odvozený z ceny vnitrostátní nákladní přepravy) 
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7.1.5   ČSA  (CZ) 

r
iQ  = 22,92 1tGJ −⋅  

rS  = 4,6 1
uhlísíry tkg −⋅   

Koeficient sirnatosti kS  = r

r
i

S
Q

 = 
6,4
92,22

 
= 4,982 1

sírypaliva kgGJ −⋅   

Měrná sirnatost S = r
i

r

Q
S  = 

92,22
6,4

 
= 0,2007 -1

palivasíry MJg ⋅   

Roční spotřeba uhlíC  = r
i

tepl

Q
AC

 = 
92,22

15000000
 = 654450,26 1

uhlí rokt −⋅   

Roční navýšení rokN  = uhlíC  - uhlíAC  = 654450,26 – 6000000 = 54450,26 1
uhlí rokt −⋅   

Vyprod. síra vypS  = 654450,26 . 4,6 = 3010471,1 1
síry rokkg −⋅  = 3010 1

síry rokt −⋅   

Vyprodukované rokSO2  = 6020 1
2 rokSOt −⋅   

Roční platba (SO2 ) 2SOT = rokSO2 . poplT  = 6020 . 1000 = 6020000 1rokKč −⋅   

Cena uhlí uhlíP  = 2842 1tKč −⋅   

Cena uhlí za rok ruhlíP /  = 1859947638 1rokKč −⋅   

Investice do paliva palI  = ruhlíP / +
2SOT = 1865967638   

1rokKč −⋅   

Náklady na dopravu při vnitrostátní trati průměrné délky 10 km = 3 mil. Kč   
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7.1.6   Marcel  (PL) 
r
iQ  = 29,91 1tGJ −⋅  

rS  = 5,5 1
uhlísíry tkg −⋅   

Koeficient sirnatosti kS  = r

r
i

S
Q

 
= 

5,5
91,29

 
= 5,438 1

sírypaliva kgGJ −⋅   

Měrná sirnatost S = r
i

r

Q
S

 
= 

91,29
5,5

 = 0,183 -1
palivasíry MJg ⋅   

Roční spotřeba uhlíC  = r
i

tepl

Q
AC

 = 
91,29

15000000
 = 501504,51 1

uhlí rokt −⋅   

Roční úspora rokSP  = uhlíC - uhlíAC  = 501504,51 – 6000000 = - 98495,48 1
uhlí rokt −⋅   

Vyprod. síra vypS  = 501504,51 . 5,5 = 2758274,8 1
síry rokkg −⋅  = 2758 1

síry rokt −⋅   

Vyprodukované rokSO2  = 5516 1
2 rokSOt −⋅   

Roční platba (SO2 ) 2SOT = rokSO2 . poplT  = 5516 . 1000 = 5516000 1rokKč −⋅   

Cena uhlí uhlíP  = 3708 1tKč −⋅   

Cena uhlí za rok ruhlíP /  = 1859578723 1rokKč −⋅   

Investice do paliva palI  = ruhlíP / +
2SOT = 1865094723   

1rokKč −⋅   

Náklady na dopravu z PL při průměrné délce trati 100 km = 30 mil. Kč  (hrubý odhad, 

odvozený z ceny vnitrostátní nákladní přepravy) 
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7.1.7   Zabrze Bielszowice  (PL) 

r
iQ  = 30,62 1tGJ −⋅  

rS = 5,3 1
uhlísíry tkg −⋅   

Koeficient sirnatosti kS  = r

r
i

S
Q

 = 
3,5
62,30

 = 5,777 1
sírypaliva kgGJ −⋅   

Měrná sirnatost S  = r
i

r

Q
S  = 

62,30
3,5

 
= 0,173 -1

palivasíry MJg ⋅   

Roční spotřeba uhlíC  = r
i

tepl

Q
AC

 = 
62,30

15000000
 = 489875,89 1

uhlí rokt −⋅   

Roční úspora rokSP  = uhlíC - uhlíAC  = 489875,89 – 6000000 = - 110124,1 1
uhlí rokt −⋅   

Vyprod. síra vypS  = 489875,89 . 5,3 = 2596342,2 1
síry rokkg −⋅  = 2596 1

síry rokt −⋅   

Vyprodukované rokSO2   = 5192 1
2 rokSOt −⋅   

Roční platba (SO2 ) 2SOT = rokSO2 . poplT  = 5192 . 1000 = 5192000 1rokKč −⋅   

Cena uhlí uhlíP  = 3796 1tKč −⋅   

Cena uhlí za rok ruhlíP /  = 1859568878 1rokKč −⋅   

Investice do paliva palI  = ruhlíP / +
2SOT = 1864760878   

1rokKč −⋅   

Náklady na dopravu z PL při průměrné délce trati 100 km = 30 mil. Kč  (hrubý odhad, 

odvozený z ceny vnitrostátní nákladní přepravy) 
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7.1.8   Lazy ESP  (CZ) 

r
iQ  = 29,22 1tGJ −⋅  

rS  = 4,6 1
uhlísíry tkg −⋅   

Koeficient sirnatosti kS  = r

r
i

S
Q

 = 
6,4
22,29

 
= 6,352 1

sírypaliva kgGJ −⋅   

Měrná sirnatost S = r
i

r

Q
S  = 

22,29
6,4

 
= 0,157 -1

palivasíry MJg ⋅   

Roční spotřeba uhlíC  = r
i

tepl

Q
AC

 = 
22,29

15000000
 = 513347,02 1

uhlí rokt −⋅   

Roční úspora rokSP  = uhlíC  - uhlíAC  = 13347,02 – 6000000 = - 86652,98 1
uhlí rokt −⋅   

Vyprod. síra vypS  = 513347,02 . 4,6 = 2361396,2 1
síry rokkg −⋅  = 2361 1

síry rokt −⋅   

Vyprodukované rokSO2  = 4722 1
2 rokSOt −⋅   

Roční platba (SO2 ) 2SOT = rokSO2 . poplT  = 4722 . 1000 = 4722000 1rokKč −⋅   

Cena uhlí uhlíP  = 3623 1tKč −⋅   

Cena uhlí za rok ruhlíP /  = 1859856253 1rokKč −⋅   

Investice do paliva palI  = ruhlíP / +
2SOT = 1864578253   

1rokKč −⋅   

Náklady na dopravu při vnitrostátní trati průměrné délky 10 km = 3 mil. Kč   
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7.1.9   Darkov ESP  (CZ) 

r
iQ  = 29,47 1tGJ −⋅  

rS  = 4,4 1
uhlísíry tkg −⋅   

Koeficient sirnatosti kS  = r

r
i

S
Q

 = 
4,4
47,29

 
= 6,697 1

sírypaliva kgGJ −⋅   

Měrná sirnatost S = r
i

r

Q
S  = 

47,29
4,4

 
= 0,149 -1

palivasíry MJg ⋅   

Roční spotřeba uhlíC  = r
i

tepl

Q
AC

 = 
47,29

15000000
 = 508992,19 1

uhlí rokt −⋅   

Roční úspora rokSP  = uhlíC  - uhlíAC  = 508992,19 – 6000000 = - 91007,8 1
uhlí rokt −⋅   

Vypro. síra vypS  = 508992,19 . 4,4 = 2239565,63 1
síry rokkg −⋅  = 2240 1

síry rokt −⋅   

Vyprodukované rokSO2   = 4480 1
2 rokSOt −⋅  

Roční platba (SO2 ) 2SOT = rokSO2 . poplT  = 4480 . 1000 = 4480000 1rokKč −⋅   

Cena uhlí uhlíP  = 3654 1tKč −⋅   

Cena uhlí za rok ruhlíP /  = 1859857462 1rokKč −⋅   

Investice do paliva palI  = ruhlíP / +
2SOT = 1864337462   

1rokKč −⋅   

Náklady na dopravu při vnitrostátní trati průměrné délky 10 km = 3 mil. Kč   
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7.1.10   ČSM  (CZ) 

r
iQ  = 24,92 1tGJ −⋅  

rS  = 3,7 1
uhlísíry tkg −⋅   

Koeficient sirnatosti kS  = r

r
i

S
Q

 = 
7,3
92,24

 
= 6,735 1

sírypaliva kgGJ −⋅   

Měrná sirnatost S = r
i

r

Q
S  = 

92,24
7,3

 = 0,148 -1
palivasíry MJg ⋅    

Roční spotřeba uhlíC  = r
i

tepl

Q
AC

 = 
92,24

15000000
 = 601926,16 1

uhlí rokt −⋅   

Roční navýšení rokN  = uhlíC  - uhlíAC  = 601926,16 – 6000000 = 1926,16 1
uhlí rokt −⋅   

Vyprod. síra vypS  = 601926,16 . 3,7 = 2227126,7 1
síry rokkg −⋅  = 2227 1

síry rokt −⋅   

Vyprodukované rokSO2  = 4454 1
2 rokSOt −⋅   

Roční platba (SO2 ) 2SOT = rokSO2 . poplT  = 4454 . 1000 = 4454000 1rokKč −⋅   

Cena uhlí uhlíP  = 3090 1tKč −⋅   

Cena uhlí za rok ruhlíP /  = 1859951834 1rokKč −⋅   

Investice do paliva palI  = ruhlíP / +
2SOT = 1864405834   

1rokKč −⋅   

Náklady na dopravu při vnitrostátní trati průměrné délky 10 km = 3 mil. Kč   
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7.1.11   Kimmex III.  (UA) 

r
iQ  = 28,58 1tGJ −⋅  

rS  = 4,0 1
uhlísíry tkg −⋅   

Koeficient sirnatosti kS  = r

r
i

S
Q

 = 
0,4
58,28

 
= 7,145 1

sírypaliva kgGJ −⋅   

Měrná sirnatost S = r
i

r

Q
S  = 

58,28
0,4

 
= 0,140 -1

palivasíry MJg ⋅   

Roční spotřeba uhlíC  = r
i

tepl

Q
AC

 = 
58,28

15000000
 = 524842,54 1

uhlí rokt −⋅   

Roční úspora rokSP  = uhlíC - uhlíAC  = 524842,54 – 6000000 = - 75157,46 1
uhlí rokt −⋅   

Vyprod. síra vypS  = 524842,54 . 4,0 = 2099370,1 1
síry rokkg −⋅  = 2099 1

síry rokt −⋅   

Vyprodukované rokSO2   = 4198 1
2 rokSOt −⋅   

Roční platba (SO2 ) 2SOT = rokSO2 . poplT  = 4198 . 1000 = 4198000 1rokKč −⋅   

Cena uhlí uhlíP  = 3543 1tKč −⋅   

Cena uhlí za rok ruhlíP /  = 1859517119 1rokKč −⋅   

Investice do paliva palI  = ruhlíP / +
2SOT = 1863715119   

1rokKč −⋅   

Náklady na dopravu z UA při průměrné délce trati 1000 km = 300 mil. Kč  (hrubý 

odhad, odvozený z ceny vnitrostátní nákladní přepravy) 
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7.1.12   Kimmex I.  (UA)    
r
iQ = 21 1tGJ −⋅  

rS = 2,9 1
uhlísíry tkg −⋅   

Koeficient sirnatosti kS  = r

r
i

S
Q

 = 
9,2

21

 
= 7,241 1

sírypaliva kgGJ −⋅   

Měrná sirnatost S = r
i

r

Q
S  = 

21
9,2

 
= 0,138 -1

palivasíry MJg ⋅   

Roční spotřeba uhlíC  = r
i

tepl

Q
AC

 = 
21

15000000  = 714285,71 1
uhlí rokt −⋅   

Roční navýšení rokN  = uhlíC - uhlíAC  = 14285,71 – 6000000 = 114285,71 1
uhlí rokt −⋅   

Vyprod. síra vypS  = 714285,71 . 2,9 = 2071428,5 1
síry rokkg −⋅  = 2071 1

síry rokt −⋅   

Vyprodukované rokSO2   = 4142 1
2 rokSOt −⋅   

Roční platba (SO2 ) 2SOT = rokSO2 . poplT  = 4142 . 1000 = 4142000 1rokKč −⋅   

Cena uhlí uhlíP  = 2604 1tKč −⋅   

Cena uhlí za rok ruhlíP /  = 1859999988 1rokKč −⋅   

Investice do paliva palI  = ruhlíP / +
2SOT = 1864141988   

1rokKč −⋅   

Náklady na dopravu z UA při průměrné délce trati 1000 km = 300 mil. Kč  (hrubý 

odhad, odvozený z ceny vnitrostátní nákladní přepravy) 
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7.1.13   Kimmex II.  (UA) 

r
iQ  = 27,41 1tGJ −⋅  

rS = 3,7 1
uhlísíry tkg −⋅   

Koeficient sirnatosti kS  = r

r
i

S
Q

 = 
7,3
41,27

 
= 7,408 1

sírypaliva kgGJ −⋅   

Měrná sirnatost S = r
i

r

Q
S  = 

41,27
7,3

 
= 0,135 -1

palivasíry MJg ⋅   

Roční spotřeba uhlíC  = r
i

tepl

Q
AC

 = 
41,27

15000000
 = 547245,53 1

uhlí rokt −⋅   

Roční úspora rokSP  = uhlíC - uhlíAC  = 547245,53 – 6000000 = - 52754,46 1
uhlí rokt −⋅   

Vyprod. síra vypS  = 547245,53 . 3,7 = 2024808,4 1
síry rokkg −⋅  = 2025 1

síry rokt −⋅   

Vyprodukované rokSO2  = 4050 1
2 rokSOt −⋅   

Roční platba (SO2 ) 2SOT = rokSO2 . poplT  = 4050 . 1000 = 4050000 1rokKč −⋅   

Cena uhlí uhlíP  = 3398 1tKč −⋅   

Cena uhlí za rok ruhlíP /  = 1859540310 1rokKč −⋅   

Investice do paliva palI  = ruhlíP / +
2SOT = 1863590310   

1rokKč −⋅   

Náklady na dopravu z UA při průměrné délce trati 1000 km = 300 mil. Kč  (hrubý 

odhad, odvozený z ceny vnitrostátní nákladní přepravy) 
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7.1.14   Kimmex IV.  (UK) 

r
iQ = 24,83 1tGJ −⋅  

rS = 3,3 1
uhlísíry tkg −⋅   

Koeficient sirnatosti kS  = r

r
i

S
Q

 = 
3,3
83,24

 
= 7,524 1

sírypaliva kgGJ −⋅   

Měrná sirnatost S = r
i

r

Q
S  = 

83,24
3,3

 
= 0,132 -1

palivasíry MJg ⋅   

Roční spotřeba uhlíC  = r
i

tepl

Q
AC

 = 
83,24

15000000
 = 604107,93 1

uhlí rokt −⋅   

Roční navýšení rokN  = uhlíC  - uhlíAC  = 604107,93 – 6000000 = 4107,93 1
uhlí rokt −⋅   

Vyprod. síra vypS  = 604107,93 . 3,3 = 1993556,1 1
síry rokkg −⋅  = 1994 1

síry rokt −⋅   

Vyprodukované rokSO2   = 3988 1
2 rokSOt −⋅   

Roční platba (SO2 ) 2SOT = rokSO2 . poplT  = 3988 . 1000 = 3988000 1rokKč −⋅   

Cena uhlí uhlíP  = 3078 1tKč −⋅   

Cena uhlí za rok ruhlíP /  = 1859444208 1rokKč −⋅   

Investice do paliva palI  = ruhlíP / +
2SOT = 1863432208   

1rokKč −⋅   

Náklady na dopravu z UA při průměrné délce trati 1000 km = 300 mil. Kč  (hrubý 

odhad, odvozený z ceny vnitrostátní nákladní přepravy) 
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7.1.15   AMS 20 kt  (RUS) 
r
iQ = 25,54 1tGJ −⋅  

rS = 3,3 1
uhlísíry tkg −⋅   

Koeficient sirnatosti kS  = r

r
i

S
Q

 = 
3,3
54,25

 
= 7,739 1

sírypaliva kgGJ −⋅   

Měrná sirnatost S = r
i

r

Q
S  = 

54,25
3,3

 
= 0,129 -1

palivasíry MJg ⋅   

Roční spotřeba uhlíC  = r
i

tepl

Q
AC

 = 
54,25

15000000
 = 587314,01 1

uhlí rokt −⋅   

Roční úspora rokSP  = uhlíC - uhlíAC  = 587314,01 – 6000000 = - 12685,98 1
uhlí rokt −⋅   

Vyprod. síra vypS  = 587314,01 . 3,3 = 1938136,2 1
síry rokkg −⋅  = 1938 1

síry rokt −⋅   

Vyprodukované rokSO2   = 3876 1
2 rokSOt −⋅   

Roční platba (SO2 ) 2SOT = rokSO2 . poplT  = 3876 . 1000 = 3876000 1rokKč −⋅   

Cena uhlí uhlíP  = 3166 1tKč −⋅   

Cena uhlí za rok ruhlíP /  = 1859436155 1rokKč −⋅   

Investice do paliva palI  = ruhlíP / +
2SOT = 1863312155   

1rokKč −⋅   

Náklady na dopravu z RUS při průměrné délce trati 2500 km = 750 mil. Kč  (hrubý 

odhad, odvozený z ceny vnitrostátní nákladní přepravy) 
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7.1.16   Rydultowy Anna  (PL) 

r
iQ  = 29,83 1tGJ −⋅  

rS = 3,6 1
uhlísíry tkg −⋅   

Koeficient sirnatosti kS  = r

r
i

S
Q

 = 
6,3
83,29

 
= 8,286 1

sírypaliva kgGJ −⋅   

Měrná sirnatost S = r
i

r

Q
S  = 

83,29
6,3

 
= 0,120 -1

palivasíry MJg ⋅   

Roční spotřeba uhlíC  = r
i

tepl

Q
AC

 = 
83,29

15000000
 = 502849,48 1

uhlí rokt −⋅   

Roční úspora rokSP  = uhlíC - uhlíAC  = 502849,48 – 6000000 = - 97150,51 1
uhlí rokt −⋅   

Vyprod. síra vypS  = 502849,48 . 3,6 = 1810258,1 1
síry rokkg −⋅  = 1810 1

síry rokt −⋅   

Vyprodukované rokSO2   = 3620 1
2 rokSOt −⋅   

Roční platba (SO2 ) 2SOT = rokSO2 . poplT  = 3620 . 1000 = 3620000 1rokKč −⋅   

Cena uhlí uhlíP  = 3698 1tKč −⋅   

Cena uhlí za rok ruhlíP /  = 1854563677 1rokKč −⋅   

Investice do paliva palI  = ruhlíP / +
2SOT = 1858183677   

1rokKč −⋅   

Náklady na dopravu z PL při průměrné délce trati 100 km = 30 mil. Kč  (hrubý odhad, 

odvozený z ceny vnitrostátní nákladní přepravy) 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

7.2   Shrnutí analýzy paliv  
V grafické části, vyplývá zhodnocení analýzy paliv z části výpočtové, ve které jsou 

uvedeny hodnoty stanovené zadavatelem teplárnou ArcelorMittal a.s. Hodnoty výhřevnosti 
r
iQ a obsahu síry v palivu rS  zadaných druhů uhlí jsou uvedeny v tabulce 9. 

V grafické části jsou paliva seřazena stejně jako v části výpočtové podle koeficientu 
sirnatosti kS . 

Koeficient sirnatosti kS ( )síry
1

paliva kgGJ −⋅  nám umožní přehlednější vyjádření části 

hmotnosti vycházejících spalin oproti měrné sirnatosti S vyjádřené ( )paliva
1

síry MJg −⋅ . 

Grafické vyjádření představuje všechny dané druhy uhlí využívané teplárnou 
ArcelorMittal a.s. se vzestupnou tendencí od nejnižšího koeficientu sirnatosti kS , což 
znamená nejnižší poměr mezi výhřevností a obsahem síry v palivu představující uhlí Bobrek 
centrum (PL), který disponuje nejnižší výhřevností r

iQ a nejvyšším obsahem síry rS  v uhlí 
viz. graf 5 a tabulka 10, až po nejvyšší koeficient sirnatosti kS , který představuje uhlí 
Rydultowy Anna (PL), které můžeme považovat ve všech směrech jako nejvhodnější možné 
uhlí s nejlepším poměrem výhřevnosti k obsahu síry.  

Celkový obsah síry rS  kolísá téměř od nuly u některých druhů černého uhlí, až do 
více než 30 g.kg-1 u uhlí hnědého. Teplárna ArcelorMittal a.s. využívá uhlí černé, které 
disponuje nižším obsahem síry, jak vyplývá z grafu 6 a tabulky 11, oproti uhlí hnědému, které 
využívají většiny tepláren a elektráren využívajících fosilní paliva. Nejnižším obsahem síry 
v zadaných druzích uhlí disponuje zahraniční Kimmex I. z Ukrajiny, naopak nejvyšším 
obsahem síry a tedy pro využití v teplárně ArcelorMittal a.s. jedním z nejméně vhodných uhlí 
je uhlí Sosnica z Polska.  

Poměr výhřevnosti r
iQ  k obsahu síry představuje graf 7 a tabulka 12, ze kterého je 

patrná rostoucí tendence od nejméně vhodného uhlí s nejnižším koeficientem sirnatosti kS , až 
po nejvhodnější uhlí s nejvyšším koeficientem sirnatosti kS , to znamená s rostoucí hodnotou 
koeficientu sirnatosti roste vhodnost využití uhlí pro teplárnu ArcellorMital a.s. 

Graf 8 a tabulka 13, roční spotřeba uhlí uhlíC  v závislosti na vyprodukované síře vypS  

vychází z průměrné roční spotřeby černého uhlí uhlíAC  a výhřevnosti r
iQ  daného druhu uhlí a 

vyprodukované síry vypS  odvozené z roční spotřeby uhlí uhlíC  a obsahu síry rS . Na grafu je 
zřejmá rostoucí a klesající roční spotřeba uhlí z důvodu rozdílné výhřevnosti druhů uhlí a 
klesající tendence vyprodukované síry za rok, která je shodná s rostoucím koeficientem 
sirnatosti kS . 

Ekonomická část analýzy paliv je zaměřená na možnou roční úsporu rokSP , nebo roční 
navýšení rokN  spotřeby uhlí, cenu uhlí uhlíP  a cenu uhlí za rok ruhlíP / , platbu emisí teplárny 
ArcelorMittal a.s. za vyprodukovaný SO2 z daných druhů uhlí 

2SOT a celkovou investici do 

paliva palI . 

Roční úspora rokSP  a roční navýšení rokN  je vyjádřeno v grafu 9. Jak je patrno z grafu, 
roční úspora rokSP  je vyjádřená zápornou hodnotou. Roční navýšení rokN  je vyjádřeno 
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v kladných hodnotách, stanovená hodnota 0 je průměrná roční spotřeba černého uhlí uhlíAC  = 
600000 1

uhlí rokt −⋅ . V grafu 9 je zaznamenán i poměr vyprodukované síry, která je důležitým 
hlediskem při výběru druhu uhlí. 

Celkové zhodnocení investice do paliva palI , které se skládá z ceny uhlí za rok ruhlíP /  a 

roční platby (SO2) 2SOT je zaznamenána v grafu 10. Z grafu 10 je patrná nejlépe možná 

investice do paliva, kterou představuje uhlí Rydultowy Anna (16). 

Uhlí Rydultowy Anna, jak již bylo uvedeno, je nejlépe vhodným palivem a to jak 
z hlediska koeficientu sirnatosti kS , který je hlavním parametrem analýzy paliv, tak z hlediska 
ekonomického a to ceny uhlí ruhlíP /  a roční platby 

2SOT , tak z hlediska ekologického jako 

nejvhodnější palivo z důvodu nejméně vyprodukovaných emisí SO2, které by mělo být jedním 
z hlavních kritérií při výběru druhu uhlí.  

V ekonomické analýze by měla být zohledněna i cena za dopravu. Cena za dopravu je 
vyčíslená ve výpočtové části, ale jak je již výše uvedeno, neznalost ceny za přepravu paliva ze 
zahraničí a její pouze hrubý odhad, odvozený z ceny vnitrostátní nákladní přepravy Fa Cargo 
a.s. nezaručuje objektivní zhodnocení, které by mělo být přičteno k celkové investice do 
paliva palI .  

Pro přehlednější orientaci analýzy paliv je výpočtová část shrnuta v tab. 14. 
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Graf 5  Koeficient sirnatosti 

     Tabulka 10  Výpočet koeficientu sirnatosti 
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Název paliva (země původu) Qi.Sr-1 (GJpaliva.kg-1
síry) 

BOBREK CENTRUM (PL) 3,773 
KRUPINSKI (PL) 3,846 
ČSM HP (CZ) 4,147 

SOSNICA (PL) 4,317 
ČSA (CZ) 4,982 

MARCEL (PL) 5,438 
ZABRZE BIELSZOWICE (PL) 5,777 

LAZY ESP (CZ) 6,352 
DARKOV ESP (CZ) 6,697 

ČSM (CZ) 6,735 
KIMMEX III. (UA) 7,145 
KIMMEX I. (UA) 7,241 
KIMMEX II. (UA) 7,408 
KIMMEX IV. (UA) 7,524 
AMS 20 kt (RUS) 7,739 

RYDULTOWY ANNA (PL) 8,286 
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Graf 6  Obsah síry v uhlí 

 
Tabulka 11  Obsahu síry v uhlí 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název paliva (země původu) Síra (kg.t-1 uhlí) 
1 BOBREK CENTRUM (PL) 6,7 

2 KRUPINSKI (PL) 5,8 
3 ČSM HP (CZ) 5,5 

4 SOSNICA (PL) 6,8 
5 ČSA (CZ) 4,6 

6 MARCEL (PL) 5,5 
7 ZABRZE BIELSZOWICE (PL) 5,3 

8 LAZY ESP (CZ) 4,6 
9 DARKOV ESP (CZ) 4,4 

10 ČSM (CZ) 3,7 
11 KIMMEX III. (UA) 4 
12 KIMMEX I. (UA) 2,9 
13 KIMMEX II. (UA) 3,7 
14 KIMMEX IV. (UA) 3,3 
15 AMS 20 kt (RUS) 3,3 

16 RYDULTOWY ANNA (PL) 3,6 
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Graf 7  Výhřevnost paliva v závislosti na obsahu síry v palivu 
 

Tabulka 12  Hodnoty výhřevnosti a síry v uhlí   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název paliva (země původu) Qi (GJ.t-1 uhlí) Sr (kg.t-1 uhlí) 
1 BOBREK CENTRUM (PL) 25,66 6,7 

2 KRUPINSKI (PL) 22,31 5,8 
3 ČSM HP (CZ) 22,81 5,5 

4 SOSNICA (PL) 29,36 6,8 
5 ČSA (CZ) 22,92 4,6 

6 MARCEL (PL) 29,91 5,5 
7 ZABRZE BIELSZOWICE (PL) 30,62 5,3 

8 LAZY ESP (CZ) 29,22 4,6 
9 DARKOV ESP (CZ) 29,47 4,4 

10 ČSM (CZ) 24,92 3,7 
11 KIMMEX III. (UA) 28,58 4 
12 KIMMEX I. (UA) 21 2,9 
13 KIMMEX II. (UA) 27,41 3,7 
14 KIMMEX IV. (UA) 24,83 3,3 
15 AMS 20 kt (RUS) 25,54 3,3 

16 RYDULTOWY ANNA (PL) 29,83 3,6 
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Graf 8  Roční spotřeba uhlí v závislosti na vyprodukované síře 
 

Tabulka 13  Výpočet spotřeby uhlí a vyprodukované síry 
 

Název paliva (země původu) 
Roční spotřeba 

uhlí (t.rok-1) 
Vyprodukovaná síra 

(t.rok-1) 
1 BOBREK CENTRUM (PL) 584567,42 3975 

2 KRUPINSKI (PL) 672344,24 3900 
3 ČSM HP (CZ) 657606,31 3617 

4 SOSNICA (PL) 510377,67 3471 
5 ČSA (CZ) 654450,26 3010 

6 MARCEL (PL) 501504,51 2758 
7 ZABRZE BIELSZOWICE (PL) 489875,89 2596 

8 LAZY ESP (CZ) 513347,02 2361 
9 DARKOV ESP (CZ) 508992,19 2240 

10 ČSM (CZ) 601926,16 2227 
11 KIMMEX III. (UA) 524842,54 2099 
12 KIMMEX I. (UA) 714285,71 2071 
13 KIMMEX II. (UA) 547245,53 2025 
14 KIMMEX IV. (UA) 604107,93 1994 

15AMS 20 kt (RUS) 587314,01 1938 
16 RYDULTOWY ANNA (PL) 502849,48 1810 
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Graf 9  Roční úspora rokSP  
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Graf 10  Investice do paliva palI  



 

 

 

 

 

Tabulka 14  Celkový pTabulka 14  Celkový přehled analýzy paliv 
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8   Závěr 
Budoucnost lidstva je primárně podmíněna zajištěním potravin, vody a energie, které 

podmiňují existenci lidstva. 

Energetika je součástí hospodářství všech států a spotřeba energie neustále roste 
z důvodu stálého růstu světové populace. Proto je očekávaný značný nárůst spotřeby energie a 
to především v rozvojových zemích.  

Uhlí a ostatní fosilní paliva představují hlavní zdroj energie mnoha světových 
ekonomik. Vzrůstající globální požadavek na stav životního prostředí nutí země přehodnotit a 
změnit dosavadní využívání fosilních paliv jako nejvyužívanějšího zdroje energie převážně 
z důvodu globálního oteplování Země.  

Současné úvahy o budoucím využívání zdrojů energie se rozcházejí a to převážně 
s možností disponování zdrojů energie každého státu. 

Česká republika má vyvážený podíl fosilních paliv k podílům ostatních energetických 
zdrojů. Tato varianta, kterou podporuje i nezávislá energetická komise AV ČR nám umožňuje 
určitou nezávislost na ostatních energetických zdrojích.  

Energetické zdroje z jiných států např. z Ruska mohou být nejisté a navíc ceny mohou 
strmě vzrůstat. Energetický a ekologický přínos mnohých obnovitelných zdrojů energie je 
sporný, jako např. biomasa pěstovaná na zemědělské půdě. Zásadní úlohu při omezení 
globálního oteplování má jaderná energie, v budoucnu energie vodíku, ale i tato energie není 
bez rizika, jak nám dokládají uplynulé dny v Japonsku. 

Uhelná energetika české republiky spočívá ve známém objemu zásob a pokroku při 
rozvoji technologií umožňující podstatně efektivnější využití. 

Možné ekologičtější využití fosilního paliva jako je černé uhlí se zabývá tato 
diplomová práce, která zhodnotila dané druhy uhlí používané v teplárně ArcelorMittal a.s. 

Teplárna ArcelorMittal a.s. využívá černé uhlí v 16 druzích, lišících se výhřevností a 
obsahem síry v palivu. Provedenou analýzou byly zjištěny hodnoty všech zadaných druhů 
uhlí (definované v kapitole 7.1) a seřazeny podle koeficientu sirnatosti, se vzestupnou 
tendencí, tedy podle možného efektivního využití od nejméně vhodného uhlí jako je Bobrek 
centrum (PL) až po nejvhodnější uhlí, kterým je Rydultowy Anna (PL), která disponuje 
nejnižším obsahem síry v palivu a je ve všech vypočítaných parametrech nejvhodnější. 

 V ekonomické části analýzy byl celkový rozdíl ceny mezi nejméně vhodným palivem 
Bobrek Centrum (PL) a nejvhodnějším palivem Rydultowy Anna (PL), vyčíslen na 9320490 
Kč za rok, z ekologického hlediska byl rozdíl ve vyprodukovaných emisích SO2 4330 tun za 
rok a tedy náklady na platby za emise se sníží o 4330000 Kč za rok při použití nejvhodnějšího 
paliva (Rydultowy Anna PL).  

Tento nezanedbatelný rozdíl cen v druzích uhlí a využití nízkosirnatého uhlí teplárnou 
ArcelorMittal a.s., je možno zhruba přirovnat k běžným provozním nákladům údržby 
teplárenských kotlů za jeden rok. 
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