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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na způsoby čištění kouřových plynů vznikajících 

při spalování hnědého uhlí v teplárně T700 v Unipetrol RPA v Litvínově. Jedná se hlavně 

o snížení produkce TZL, CO2, NOx a SO2 ve spalinách vypouštěných do ovzduší a 

následné využití produktů z odprášení a odsíření. V první části je uvedena charakteristika 

společnosti Unipetrol RPA. Dále jsou popsány technologické celky teplárny T700 a 

samotnou kapitolou je problematika a způsob odsíření a odprášení kouřových plynů. 

Klíčová slova: teplárna, odsíření, absorbér, filtr, popílek 

Summary 

This bachelor´s thesis is focused on methods of gas cleaning from burning brown 

coal at power station T 700 Unipetrol RPA Litvínov. It is mostly about lower  production 

of dust, CO2, NOx and  SO2   at outlet gas and following usage product´s from 

desulphurization and dust separation. At beginning is described characteristics of Unipetrol 

RPA. Next  are described technological part sof power station T 700 and one charter is the 

issue of desulphurization and dust separation of gas. 
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Seznam použitých zkratek 

EN – Elektronapáječka 

EO – Elektroodlučovač 

NPS – Nová popelová skládka 

NTO – Nízkotlaký ohřívák 

RS – Redukční stanice 

SCR – Selektivní katalytická redukce 

T200 – Teplárna T200 

T700 – Teplárna T700 

TF – Tkaninový filtr 

TG – Turbogenerátor 

TN – Turbunapáječka 

TZL – Tuhé znečišťující látky 

Unipetrol RPA - Unipetrol RPA, a.s. 

VT regenerace – Vysokotlaká regenerace 

VTO – Vysokotlaký ohřívák 

VVN – Velmi vysoké napětí 

 

 



Pavel Rakús: Čištění kouřových plynů v teplárně T700 v Unipetrol RPA v Litvínově 

2012             1  

1 Úvod a cíl bakalářské práce 

Teplárna T700 je součástí společnosti Unipetrol RPA. Nachází se ve východní 

části areálu Chempark v Záluží u Litvínova v severozápadních Čechách (obrázek 1). 

Účelem teplárny je nejen zásobovat tepelnou a elektrickou energií chemické provozy 

Unipetrolu RPA a tím zajistit jejich bezpečný provoz, ale i dodávka energií pro další 

subjekty podnikající v tomto areálu. 

Začátek výstavby teplárny T700 se datuje k roku 1958 [1], uvedena do provozu 

byla o 3 roky později jako druhý zdroj energie pro chemickou továrnu s instalovaným 

výkonem 112 MW. V devadesátých letech minulého století, v souvislosti s novou 

legislativou týkající se životního prostředí, bylo rozhodnuto o modernizaci a ekologizaci 

teplárny. Ta byla započata v roce 1994. Zrekonstruovány byly kotle, úpravna vody a nově 

byl vybudován úsek odsíření. 

Cílem této bakalářské práce je podat informace o technických parametrech a 

funkčnosti technologických celků teplárny T700 se zaměřením na způsob čištění 

kouřových plynů, jehož účelem je snížení obsahu látek poškozujících životní prostředí. 

2 Profil společnosti Unipetrol RPA 

Společnost Unipetrol RPA je největším petrochemickým podnikem v České 

republice a řadí se mezi nejvýznamnější výrobní podniky v zemi. Je předním producentem 

rafinerských, petrochemických a agrochemických surovin. Vyrábějí se zde hlavně 

motorová paliva, topné oleje, asfalty, zkapalněné ropné produkty, olejové hydrogenáty, 

ostatní rafinérské produkty, olefiny a aromáty, agrochemikálie, saze a sorbenty, 

polyolefiny [2]. Více než polovina produkce je dodávána českým odběratelům, zbytek se 

vyváží do celé Evropy, zejména do Polska, Německa, Itálie a na Slovensko. 

2.1 Historie Unipetrol RPA 

Výstavba chemické továrny STW (Sudetenländische Treibstoffwerke AG, 

Oberleutensdorf) byla započata 5. 5. 1939. Původně byla postavena jako továrna na 

motorová paliva ze zplyňovaného hnědého uhlí. Postupem času se budovaly další 
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chemické provozy, například výrobna fenolů či čpavku. V roce 1967 podnik vyráběl již 75 

chemických výrobků. Dalším významným mezníkem byl přechod na výrobu produktů 

z ropy, který byl dokončen v roce 1972. Následovala výstavba nových technologií, do 

provozu byla například uvedena výroba močoviny, síry, oxoalkoholů, Chezacarbu, CO2, 

etylenu, polypropylenu a polyetylenu [1]. 

Společnost Unipetrol RPA, s.r.o. vznikla k 1. lednu 2007 sloučením Unipetrol 

RPA, s.r.o. s Chemopetrol, a.s. a Unipetrol rafinérie, a.s. Nástupnickou společností se stal 

Unipetrol RPA jako společnost s ručením omezeným, jejímž jediným společníkem je 

Unipetrol, a.s. Zbylé dvě společnosti zanikly bez likvidace. Majitelem Unipetrol, a.s. je 

polská firma PKN Orlen [3]. Unipetrol RPA v současné době zaměstnává okolo 1850 

zaměstnanců. 

 
Obrázek 1 - Letecký snímek areálu Chempark Záluží (foto archiv UNI novin) 

2.2 Jednotky společnosti Unipetrol RPA 

Společnost je rozdělena na jednu výrobní jednotku a obchodní jednotky podle 

typů produktů [2]. 
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2.2.1 Výrobní jednotka 

Výrobní jednotku tvoří Závod chemických výrob, Závod Služby, Technický úsek 

a Odbor údržby [2]. 

• Závod chemických výrob provozuje výrobní jednotky podle plánu a 

požadavků Jednotky Monomery a chemikálie a Jednotky Polyolefiny. 

Zahrnuje etylénovou jednotku (obrázek 2), výrobu polypropylenu a 

polyetylenu, výrobnu vodíku, výrobu amoniaku a močoviny, výrobu sazí 

Chezacarb a výrobu a dodávky technických plynů pro celý areál [2]. 

• Závod Služby celý areál spravuje a zajišťuje logistiku plastů, močoviny a 

Chezacarbu [2]. 

2.2.2 Jednotka Energetické služby 

Tato jednotka řídí a zabezpečuje výrobu, prodej a nákup energií. Zajišťuje 

zásobování areálu společnosti vodami, třídění a likvidaci kapalných odpadů, sběr a čištění 

odpadních vod [2]. 

2.2.3 Jednotka Rafinérie 

Plánuje a řídí přepracování ropy v České rafinérské podle potřeb navazujících 

výrob ve skupině Unipetrol. Zajišťuje nákup ropy a velkoobchod s motorovými palivy a 

rafinérskými výrobky [2]. 

2.2.4 Jednotka Monomery a chemikálie 

Podniká v oblasti petrochemických 

produktů, čpavku a močoviny. Plánuje a řídí 

výrobu navazující na zpracování ropy a dodává 

polotovary pro výrobu polyolefinů. Tato jednotka 

je hlavním dodavatelem etylenu, propylenu, 

benzenu, čpavku a dalších chemických a 

petrochemických surovin pro ostatní chemické 

firmy v České republice a Evropě [2]. 
Obrázek 2 - Etylénová jednotka (foto archiv 

UNI novin) 
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2.2.5 Jednotka Polyolefiny 

Tato jednotka podniká v oblasti plastických hmot – polyolefinů. Plánuje výrobu 

polypropylénu a vysokohustotního polyetylénu a zajišťuje jejich prodej. Ve spolupráci s 

výzkumnou a vývojovou základnou v Polymer Institutu Brno se pak Jednotka Polyolefiny 

podílí i na modifikaci stávajících a vývoji nových polyolefinických produktů [2]. 

Jednotka Polyolefiny je nejvýznamnějším dodavatelem polyolefinů na trhu 

v České republice. Má ojedinělé postavení i v rámci celé Evropy, když výrobní kapacity 

představují v případě vysokohustotního polyetylénu pět procent celkové evropské výroby a 

u polypropylénu pak dvě procenta evropské výroby. Díky tomu hraje tato obchodní 

jednotka významnou roli v  oblasti střední Evropy [2]. 

2.2.6 Jednotka Dodavatelský řetězec 

Úkolem jednotky je plánování výroby, navrhování optimálních marží, 

optimalizace skladových zásob a řízení logistiky. Zajišťuje nákup surovin a plní požadavky 

zákazníků tak, aby byly zajištěny jejich objednávky. Dalším cílem je optimalizace nákladů 

na dodávky, výrobu, logistiku a distribuci [2]. 

2.2.7 Jednotka Výzkum a rozvoj 

K hlavním aktivitám jednotky patří koordinace výzkumu a vývoje v oblasti 

polyolefinů. Poskytuje také konzultace a technický servis zákazníkům [2]. 

3 Historie teplárenství v Unipetrol RPA 

3.1 Teplárna T200 

Spolu s výstavbou prvních chemických provozů společnosti probíhala i výstavba 

energetického zdroje – teplárny T200 (obrázek 3). 

V teplárně T200 bylo instalováno 12 kotlů na spalování hnědého uhlí s celkovým 

parním výkonem 1125 t/h-1 vysokotlaké přehřáté páry o teplotě 480 °C při jmenovitém 

tlaku 7,06 MPa.  



Pavel Rakús: Čištění kouřových plynů v teplárně T700 v Unipetrol RPA v Litvínově 

2012             5  

Kotle byly konstruovány jako strmotrubné, granulační, sálavé, dvoububnové 

s přirozeným oběhem a s přímým foukáním uhelného prášku do spalovací komory. 

Vybaveny byly čtyřmi tlukadlovými mlýny o výkonu 5 až 7,5 tun uhlí za hodinu, do 

kterých se uhlí dopravovalo čtyřmi řetězovými podavači ze dvou uhelných zásobníků. Ve 

mlýnech se palivo rozemílalo a vysoušelo horkým vzduchem, který byl nasáván dvěma 

ventilátory přes ohříváky vzduchu. Horký vzduch byl současně nosičem uhelného prášku. 

Odtah spalin byl veden přes elektroodlučovače popílku. 

Ve strojovně teplárny T200 bylo 7 odběrových kondenzačních turbosoustrojí o 

výkonu 22,4 MW se dvěma regulovanými odběry a dvě kondenzační turbosoustrojí o 

výkonu 16 MW. Celkový instalovaný výkon teplárny T200 byl 189 MW. 

 
Obrázek 3 - Teplárna T200 (foto autor) 

 

V roce 2000 bylo rozhodnuto o útlumu teplárny T200. V provozuschopném stavu 

byly ponechány 4 kotle – K9, K10, K11, a K12. Aby bylo možno kotle provozovat, bylo 

potřeba učinit několik opatření, a to hlavně z hlediska plnění platných emisních limitů pro 

tento zdroj znečištění (tabulka 1). Tyto emisní limity jsou stanoveny na základě zákona o 

ochraně ovzduší a dalších s ním souvisejících předpisů. Emisní limit je stanoven jako 

hmotnostní koncentrace znečišťující látky v kouřových plynech přepočtené na suchý plyn 
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při normálních podmínkách – tlaku 101,325 kPa, teplotě 0 °C a obsahu 6 % kyslíku ve 

spalinách. 

  

Tabulka 1 - emisní limity pro T200 

Oxid siřičitý SO2 Oxidy dusíku NOx Oxid uhelnatý CO TZL (popílek) 

1700 mg/Nm3 650 mg/Nm3 250 mg/Nm3 100 mg/Nm3 

 

V první řadě došlo k zásadní změně způsobu odprášení spalin. Ze stávajících 

elektroodlučovačů popílku F9, F10 a F12 byl zachován pouze jejich vnější plášť a vnitřek 

osazen tkaninovými rukávcovými filtračními hadicemi. Tím bylo dosaženo účinnosti filtrů 

přes 99 %. Vzhledem k tomu, že provozuschopné kotle byly 4 a tkaninové filtry 3, bylo 

možno provozovat současně maximálně 3 kotle. Po většinu roku však již byly 

provozovány jen 2 kotle současně. 

Zrekonstruovány byly i kouřovody od jednotlivých kotlů k odlučovačům popílku. 

Došlo k propojení kouřovodů jednotlivých kotlů tak, aby bylo možno v případě poruchy či 

opravy jednoho z kotlů nebo tkaninového filtru provozovat každý kotel do kteréhokoliv z 

filtrů. 

K plnění emisního limitu u oxidu siřičitého bylo učiněno několik opatření. 

Hlavním byla změna dodávaného hnědého uhlí. Začalo se spalovat uhlí o nízké sirnatosti 

z hlubinného dolu „Centrum“ Mostecké uhelné společnosti s průměrným obsahem síry 

v původním stavu do 0,6 %. Dále byly na každém kotli instalovány dva olejové hořáky na 

spalování pyrolýzních topných olejů s obsahem síry max. 0,1 %. V případě dodávky uhlí 

s vyšším obsahem síry se spalováním těchto olejů nahradila až třetina spalovaného uhlí a 

tím byla snížena koncentrace emisí SO2 ve spalinách. V roce 2008 byla v teplárně T200 

nainstalována mobilní odsiřovací jednotka. Účelem tohoto zařízení bylo přidávání 

hydroxidu vápenatého v suchém stavu do spalin před tkaninový filtr. Hydroxid vápenatý 

byl dodáván pod obchodním názvem Sorbacal®SP z Vápenky Čertovy schody, a.s. 

Zařízení mělo svůj řídící systém propojený s kontinuálním měřením koncentrace SO2 ve 

spalinách a dávkování hydroxidu vápenatého bylo tedy zcela automatické právě podle 

okamžitých hodnot emisí SO2. 
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K dodržování emisních limitů u oxidů dusíku a oxidu uhelnatého nebylo potřeba 

činit žádné technické opatření, bylo jen nutné seřizovat regulačními klapkami správný 

poměr sekundárního a primárního spalovacího vzduchu při různém výkonu kotle. 

Vedlejší energetické produkty, tedy popílek a škvára, se hydraulicky dopravovaly 

na „Novou popelovou skládku“. Tento materiál by měl být v budoucnu využit k rekultivaci 

lokality, ve které se popelová skládka nachází. 

V březnu 2011 byla teplárna T200 natrvalo odstavena z provozu. 

3.2 Teplárna T700 

V souvislosti s plánovaným přechodem na výrobu produktů z ropy a rozšiřováním 

chemických výrob o další produkty bylo potřeba zajistit dodávku energií, neboť stávající 

kapacita teplárny T200 by již byla nedostačující. Proto se v roce 1958 začala výstavba 

další teplárny, T700. 

Teplárna prošla zásadní rekonstrukcí a modernizací v letech 1994 až 1998, v této 

době bylo též nově postaveno odsíření. 

V současné době se uvažuje o výstavbě nové teplárny a provoz T700 by měl být 

ukončen v roce 2018. 

4 Popis teplárny T700 

Teplárna se skládá z několika vzájemně propojených a na sebe navazujících 

technologických celků: 

• Zauhlování 

• Mísící stanice plynu 

• Úpravna vody 

• Kotelna 

• Strojovna 

• Odsíření 
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4.1 Úpravna vody 

Úpravna vody se skládá ze dvou provozních celků, a to chemické úpravny vody a 

tepelné úpravny vody. 

Na provoze chemické úpravny vody se vyrábí teplá neodplyněná 

demineralizovaná voda pro doplňování zásobních nádrží napájecí vody vysokotlakých 

kotlů, studená demineralizovaná voda pro technologické účely chemických výroben a 

studená změkčená voda pro napájení měničů páry. 

V tepelné úpravně vody je vyráběna teplá odplyněná změkčená voda pro napájení 

měničů páry a shromažďuje se zde vratný kondenzát pro napájení zásobních nádrží vody 

vysokotlakých kotlů. 

4.2 Mísící stanice plynu 

Mísící stanice slouží pro výrobu a distribuci topného plynu. Tento plyn je směsí 

hořlavých látek (tabulka 2), vznikajících jako odpad nebo vedlejší produkt při chemických 

procesech ve výrobnách Unipetrol RPA. 

Základními surovinami pro výrobu topného plynu jsou expanzní plyn ze syntézy 

NH3 uvolňovaný jako odpad ze syntézního plynu na výrobně NH3 a expanzní plyny a 

odplyny z výrobny Zplyňování mazutu [4]. 

Topný plyn je dodáván pro potřeby chemických výrob a pro provoz teplárny 

T700. V chemickém provoze se topný plyn využívá pro vyhřívání komor na přímé 

hydrataci při výrobě syntetického lihu. V teplárně T700 je využíván při najíždění kotlů a 

ke stabilizaci jejich provozu. 

Veškeré složky, které jsou použity k výrobě topného plynu, jsou přivedeny do 

mísící stanice, kde dojde k jejich smísení. Před vstupem jednotlivých proudů plynů do 

mísící stanice jsou na potrubních přívodech umístěna manipulační šoupata a regulační 

ventily pro regulaci potřebného množství a přetlaku plynů. U všech přicházejících plynů je 

měřeno jejich množství, tlak a teplota. Po průchodu plynů mísící stanicí vstupuje plyn do 

společného sacího potrubí dmychadel topného plynu. Dmychadly je vyrobený plyn 

stlačován na přetlak 10 kPa a dodáván ke spotřebitelům. V případě nedostatku plynů 
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z chemických výrob, například při jejich odstávkách, je možno nahradit je zemním plynem 

dodávaným ze sítě společnosti RWE Energie, a.s. [4]. 

 
Tabulka 2 - fyzikálně chemické vlastnosti topného plynu [zdroj 4] 

Fyzikálně chemické vlastnosti topného plynu 

Název látky Topný plyn 

Skupenství Plynné 

Chemické složení: H2 52,4 - 68,5 % obj. 

  N2 6,5 - 14,5 % obj. 

  CH4 3,0 - 11,0 % obj. 

  CO 1,4 - 5,1 % obj. 

  CO2 0,1 - 15,3 % obj. 

  Ar max. 4,0 % obj. 

  Propen max. 5,0 % obj. 

  Propan max. 2,0 % obj. 

  H2S max. 110 mg/Nm
3
 

Hustota při 20 °C 0,5 - 0,7 kg/Nm
3
 

Spalné teplo 12,0 – 17,0 MJ/Nm
3
 

Meze výbušnosti 6,61 - 50,01 % obj. 

4.3 Zauhlování 

Hnědé uhlí je dodáváno do společnosti Unipetrol RPA z dolů Czech Coal, a.s. 

Jeho kvalita je garantována smlouvou. 

Uhlí je dopravováno po železnici a na úseku zauhlování je vyklápěno z vlakových 

souprav do podzemních zásobníků výklopových hal. Odtud je dopravováno po úpravě do 

nadzemního zásobníku a následně do teplárny T700. Doprava do teplárny je zajištěna 

gumovými pasovými dopravníky. 

Doprava a zpracování uhlí vyžaduje pro svoji rozsáhlost centrální řízení, které je 

soustředěno do jednoho místa, ze kterého operátor ovládá řídící systém zauhlování. 

Úsek zauhlování se skládá z těchto stupňů výrobního procesu: 

• výklop hnědého uhlí 

• třídění a drcení uhlí 

• skladování uhlí v nadzemním zásobníku 

• doprava uhlí do teplárny T700 
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4.3.1 Výklop hnědého uhlí 

Do teplárny T700 je uhlí dopravováno po železnici ve velkoprostorových vozech 

typu TALBOT nebo VAP s odklápěcími boky o obsahu asi 60 tun (obrázek 4). Veškeré 

dodávky jsou váženy na závodní kolejové váze. Velkoprostorové vozy jsou dopravovány 

do dvou vyklápěcích hal přímo z dolů nebo z úpraven uhlí. Po přistavení do jedné z hal se 

vyprazdňují do podzemního zásobníku, který má celkovou kapacitu 800 tun uhlí. 

Podzemní zásobník je uzavřen ocelovým korýtkovým pasem, jehož výkon je 300 t/h-1. 

Vrchní část podzemních zásobníků má průběžnou kolej. Po obou stranách kolejiště je 

mřížové krytí o velikosti 400 x 400 mm, jelikož větší kusy uhlí by poškozovaly ocelové 

dopravníky a způsobovaly by potíže při úpravě v drtírně, hlavně na drtičích. 

 

 
Obrázek 4 - Výjezd soupravy z výklopové haly (foto autor) 

 

Při dodávce netříděného uhlí zůstávají kusy větší než 400 mm nepropadlé na 

roštnicích a musí se ručně rozbíjet, aby se uvolnil vykládací prostor. Uhlí nahromaděné 

v zásobnících výklopu se nepřetržitě odebírá spodem ocelovými korýtkovými dopravníky. 
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Následně je dopravováno dalšími dvěma šikmými vynášecími ocelovými dopravníky do 

drtírny [5]. 

4.3.2 Třídění a drcení uhlí 

Z vynášecích dopravníků přepadá uhlí na pojížděcí rozdělovací vozíky 

s ocelovými plátovými dopravníky. Z ocelových dopravníků přepadá uhlí na předtřiďovací 

rošty, kde dochází k prvnímu stupni úpravy. Prosívací plocha předtřiďovacího roštu je 

1300 x 3385 mm a je tvořena z 24 roštových hřídelí s nasazenými vačkami. Vačky jsou 

proti sobě pootočeny o 180° a jsou dvouramenné. Pohon hřídelí obstarává elektromotor 

spojený s vícestupňovou převodovou skříní. Rohové převodové skříně obrací směr otáček 

a pohání na obou stranách roštu kuželová kola a tím i první řadu hřídelí vlastního roštu. 

Mezi vačkami vznikají mezery 60 x 50 mm, kterými propadá uhlí o zrnitosti 0 až 60 mm. 

Mezery vznikají roztečí hřídelí a vzdáleností mezi jednotlivými vačkami. Přiváděné uhlí o 

velikosti zrna více jak 60 mm přichází na začátek roštu a je podáváno pohybem vaček 

vpřed, kde přepadá na přebírací pas. Zároveň se při tom odtřídí uhlí o velikosti zrn 0 až 60 

mm, které propadá na další dopravníky [5]. 

Z uhlí o velikosti zrn více jak 60 mm se na přebíracím pasu ručně vybere hlušina a 

prorostlina a také dřevo a železo, které se do uhlí dostali při těžbě. Hlušina je dopravována 

ocelovým dopravníkem do velkoobjemového kontejneru a dále odvážena na skládku. 

Zachycované železo a dřevo je obsluhou přebíracího pasu vhazováno na skluz, kterým 

padá na meziskládku. Tam se dřevo a železo přebere a je odděleně dopravováno auty na 

skládku odpadového dřeva a na repatriaci kovů [5]. 

Z přebíracích pasů je uhlí přímo dopravováno do nožových drtičů, kde se drtí na 

velikost zrna maximálně 60 mm. Drtiče jsou typu SELTNER s výkonem 200 t/h-1. Na 

těchto drtičích je možno drtit uhlí v poměru až 1:12. Uspořádáním hřídelí a os drtičů je 

dosaženo toho, že veškeré uhlí projde mezi noži. U drtičů jsou dva druhy nožů, rotační a 

stabilní. Tvar nožových kotoučů zajišťuje to, aby kusy uhlí byly krájeny a ne mačkány. 

Tím se zabrání velké tvorbě jemného zrna. Nože drtičů jsou vyrobeny z ocelolitiny, aby 

bylo zabráněno jejich rychlému opotřebení. Rozdrcené uhlí propadá násypkou na 

dopravník s uhlím, které bylo již předtím vytříděno na předtřiďovacím roštu. Tímto 

dopravníkem se již uhlí dopraví do nadzemního zásobníku [5]. 
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4.3.3 Skladování uhlí 

Uhlí je skladováno v nadzemním zásobníku o celkové kapacitě 20 000 tun. 

Zásobník slouží hlavně k zabezpečení plynulé dodávky uhlí do teplárny T700 a 

k vyrovnávání případných kolísajících dodávek uhlí [5]. 

Zásobník uhlí je po celé délce rozdělen na 4 lodě a každá loď je navíc rozdělena 

na 3 kapsy. Stěny spodní části každé lodě mají sklon 65° a jsou ukončeny vyhrabovacími 

plošinkami [5].  

S ohledem na oxidační schopnost uhlí je doba skladování v zásobníku omezena na 

cca 1 týden. Doba uložení v zásobníku je však prakticky asi 2 až 3 dny a je dána spotřebou 

uhlí při výrobě. Na dobu uložení má vliv i teplota uhlí a je proto nutné ukládat ho pokud 

možno úplně vychladlé. Pokud má být skladováno uhlí již zapařené, musí se mu 

v zásobníku vymezit zvláštní část a musí být zpracováno přednostně. Samovznícení uhlí 

nastane, dostoupá-li teplota jeho postupnou oxidací na 65 až 75 °C. Zahřívání zásob je 

zpočátku většinou pozvolné a urychluje se při teplotě okolo 35 °C. Velmi rychlé je potom 

při dosažení teploty 50 °C [5].  

4.3.4 Doprava uhlí do teplárny T700 

Pod vyhrabovacími plošinkami nadzemních zásobníků jsou odebírací gumové 

dopravníky s kolejnicovou dráhou, po které pojíždí oběma směry několikastupňovou 

rychlostí vybírací vozík s pětiramenným shrabovacím kolem. Uhlí je postupně 

vyhrabováno po celé délce zásobníku na gumové dopravníky. Přes soustavu osmi 

dopravníků, které tvoří dvě samostatné trasy dopravy pro případ poruchy některého z 

dopravníků, je uhlí dopraveno až do zásobníků jednotlivých kotlů teplárny T700. Na každé 

dopravní trase je nad jedním z dopravníků instalován magnetický separátor k zachycení 

železných předmětů, které by mohli způsobit poškození strojních součástí kotlů. 

4.4 Strojovna 

Základními výrobními články ve strojovně jsou parní turbogenerátory TG 10, TG 

11, TG 12, TG 13 a TG 14 (obrázek 5), které slouží k výrobě elektrické energie a 
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technologických par pro zajištění provozu technologie chemických provozů ostatních 

závodů společnosti, externích firem a pro vlastní spotřebu teplárny T700 [6].  

Dalšími výrobními články ve strojovně jsou [6]:  

• sedm vysokotlakých napájecích čerpadel (turbonapáječky TN 9,10,12,14 a 

elektronapáječky EN 11,13,15), které zajišťují napájecí vodu pro kotelnu 

T700  

• pět redukčních stanic páry (RS 9/2,4 I.-III., RS 9/0,6 I., II.) pro zajištění 

výroby technologických par  

• VT regenerace (VTO TG 10 – 13, VTO V.) zajišťující ohřev napájecí 

vody pro kotle  

• vnitřní parní rozvody 9 MPa, 2,4 MPa 

• potrubní rozvod napájecí vody 

• uzavřený chladící okruh 

4.4.1 Turbogenerátory TG 10, TG 11, TG 12 a TG 13 

Jako pracovní medium se pro TG používá pára o jmenovitém tlaku 9 MPa, která 

prochází vysokotlakou částí turbíny, za níž se část páry odebírá jako I. regulovaný odběr o 

jmenovitém tlaku 2,4 MPa a část jako neregulovaný odběr 2,4 MPa pro ohřev napájecí 

vody ve vysokotlakém ohříváku II. Zbytek páry projde středotlakou částí turbíny, ze které 

je za středotlakým regulačním stupněm odebírán neregulovaný odběr 1,4 MPa pro ohřev 

napájecí vody ve vysokotlakém ohříváku I. Za středotlakou částí je odebírán II. regulovaný 

odběr o jmenovitém tlaku 0,5 MPa a neregulovaný odběr 0,5 MPa který je přes redukční 

ventil redukován na tlak 0,33 MPa. Tento neregulovaný odběr je potom využit pro ohřev 

kondenzátu v nízkotlakém ohříváku II. Zbytek páry prochází nízkotlakou částí turbíny, z 

které je odebírán neregulovaný odběr 80 kPa k ohřevu kondenzátu v nízkotlakém ohříváku 

I. Z nízkotlaké části turbíny je vakuem nasávána pára do povrchového kondenzátoru, 

odkud je ve formě kondenzátu dopravována kondenzátním čerpadlem přes regeneraci 

kondenzátu do vysokotlakých napájecích nádrží, které již patří úpravně vody [6]. 
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Obrázek 5 - pohled do haly strojovny (foto autor) 

 

Turbíny jsou dvoutělesové, kondenzační – odběrové, se dvěma regulovanými a 

čtyřmi neregulovanými odběry. Spojky mezi rotory turbíny, rotorem generátoru a rotorem 

budiče jsou pevné. Ucpávky jsou labyrintové odpružené. Olejové hospodářství je 

dvouokruhové, se samostatným okruhem jak mazacího, tak i regulačního oleje, který slouží 

k elektrohydraulické regulaci turbíny. Veškerá ložiska turbíny, generátoru a budiče mají 

tlakové mazání [6]. 

Technické údaje turbín: 

• Typ: PP 25/16 – AO 

• Jmenovitý výkon: 28 MW 

• Maximální výkon bez odběrů: 15 MW 

• Jmenovité otáčky: 3000 ot./min-1 

• Kritické otáčky: 2550 – 2650 ot./min-1 

• Jmenovitý tlak vstupní páry: 9 MPa 
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• Jmenovitá teplota: 535 °C 

• Olejová náplň 5000 litrů 

Činný výkon generátorů TG 10 a TG 11 je 28 MW, u generátorů TG 12 a TG 13 

je činný výkon 25 MW při jmenovitém proudu 6300V [6]. 

4.4.2 Turbogenerátor TG 14 

Turbína je jednotělesová, přetlaková, s akčním kolem jakožto regulačním 

stupněm. Skříň turbíny je vyrobena z oceli a je dělena vodorovnou rovinou, přičemž její 

uložení umožňuje volné dilatování způsobené teplem [7].  

Turbína zpracovává páru o jmenovitém tlaku 9 MPa a teplotě 535 °C. Z turbíny 

potom vystupuje pára o jmenovitém tlaku 2,3 MPa při teplotě 385 °C. Výstupní pára je 

využívána pro vlastní spotřebu teplárny a pro technologické účely chemických výroben 

v Unipetrol RPA. Turbína je spojena s turboalternátorem o činném elektrickém výkonu 6 

MW [7]. 

4.5 Kotelna 

V kotelně T700 je instalováno 8 identických vysokotlakých parních kotlů K13 až 

K 20 s práškovým topením s přímým foukáním uhelného prášku a zapalováním topným 

plynem. Kotle jsou projektovány pro spalování hnědého uhlí z dolů severočeské uhelné 

pánve. Kotle byly uvedeny do provozu v průběhu čtyř etap rekonstrukce a modernizace 

teplárny v průběhu let 1995 až 1998 [8]. 

4.5.1 Základní parametry kotlů [8] 

• Výrobce ABB – PBS Brno, s.r.o. 

• Tepelný výkon 96,8 MW 

• Odpovídající parní výkon 135 t.hod.-1 

• Jmenovitý tlak přehřáté páry 9,41 MPa 

• Jmenovitá teplota 540 °C 

• Množství spalin 186 000 Nm3.hod.-1 

• Počet práškových hořáků 4 
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• Počet plynových hořáků 4 

• Počet mlýnů 4 

• Garantovaná hodnota O2 5,37 % obj. 

• Garantovaná hodnota NOx 400 mg.Nm-3 R 

• Garantovaná hodnota CO 250 mg.Nm-3 R 

• Jmenovitá teplota napájecí vody 215 °C 

4.5.2 Popis kotlů 

Kotel je konstruován jako granulační, jednobubnový, s přirozenou cirkulací. 

V rozích spalovací komory jsou čtyři práškové hořáky, v bočních stěnách potom čtyři 

zapalovací a stabilizační plynové hořáky. Práškové hořáky jsou tangenciálně nasměrovány 

na pomyslnou kružnici uprostřed spalovací komory o průměru 900 mm [8]. Výkon kotle 

zajišťují tři tlukadlové mlýny, jeden je záložní. 

 Spalovací komora je tvořena čtyřmi stěnami výparníku, které jsou 

membránového provedení. Je zavěšena na stropě nosné konstrukce a dilatuje směrem dolů 

[8]. Čištění stěn spalovací komory zajišťují čtyři výsuvné rotační ostřikovače. Přehřívák 

páry je čtyřstupňový a teplota přehřáté páry je regulována vstřikem napájecí vody před třetí 

a čtvrtý stupeň přehříváku [9]. 

Spalovací vzduch je nasáván dvěma radiálními ventilátory, jejichž výkon je 

regulován regulačním ústrojím ovládaným servopohonem. Každý ventilátor je projektován 

na 50 % potřebného množství vzduchu pro kotel. Spalovací vzduch je dopravován do 

parních ohříváků vzduchu, kde se ohřeje na teplotu 40 °C. Odtud se dále vzduch přivádí do 

regeneračního ohříváku vzduchu typu Ljungström, ve kterém se ohřívá na 380 °C. Takto 

ohřátý vzduch se vede potrubími jako sekundární vzduch do práškových hořáků, dále do 

mlýnských okruhů a do dyšen terciálního (vyhořívacího) vzduchu. Právě vhodným 

rozdělením sekundárního a terciálního vzduchu je dosaženo snížení teploty plamene a tím i 

omezení tvorby NOx [8]. 

Kotel je provozován s podtlakem na straně spalin. Spaliny vzniklé hořením paliva 

proudí topeništěm přes čtyři stupně přehříváků páry, ohřívák vody, regenerační ohřívák 

vzduchu, elektroodlučovač popílku, tahový ventilátor a odsíření do komína [8]. 
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4.5.3 Palivo kotlů 

Hlavním palivem pro vysokotlaké parní kotle v teplárně T700 je hnědé uhlí z dolů 

Czech Coal, a.s., o výhřevnosti 10,5 až 12,3 MJ.kg-1 (tabulka 3). 

 
Tabulka 3 - kvalitativní znaky uhlí pro teplárnu T700 [zdroj 8] 

Kvalitativní znaky uhlí 

  Průmyslová směs Ps3 - 153 Průmyslová směs Ps3 - 163 

Výrobce Litvínovská uhelná, a.s. Vršanská uhelná, a.s. 

Dodavatel Czech Coal, a.s. Czech Coal, a.s. 

Charakteristika Druh z Úpr. uhlí Komořany Druh ze závodu Hrabák 

Výhřevnost Qi
r 11,1 MJ/kg 11,0 MJ/kg 

Obsah popela Ad 42,0 % 40,0 % 

Obsah síry Sd 1,6 % 1,6 % 

Obsah vody Wt
r 27,0 % 28,0 % 

Spalné teplo Qdaf 29,1 MJ/kg 28,4 MJ/kg 

Prchavá hořlavina Vdaf 54,0 % 54,0 % 

Obsah vodíku Hdaf 6,0 % 6,0 % 

 

Pro každý kotel je zásoba surového uhlí uložena ve dvou zásobnících paliva, na 

jejichž výpusti jsou připojeny deskové uzávěry s elektropohonem. Z každého zásobníku je 

odebíráno palivo pro dva tlukadlové mlýny. Otevřením uzávěru padá uhlí do řetězového 

dopravníku a je podáváno svodkou do krátké sušící šachty, kterou proudí horký vzduch 

dopravovaný z ohříváku vzduchu. Sušící šachtou padá předsušené uhlí do tlukadlového 

mlýny, kde je mleto na prášek. 

Z mlecí skříně mlýna je uhelný prášek vynášen horkým vzduchem do třídiče, kde 

se hrubší frakce zrn odloučí a padá zpět do mlýna k dalšímu mletí. Z třídiče je směs o 

žádané jemnosti prášku dopravována přímo do hořáků umístěných v rozích spalovací 

komory kotle. Regulace množství podávaného paliva ze zásobníku do mlýna se provádí 

plynulou změnou otáček motoru řetězového dopravníku měničem frekvence. Maximální 

výkon tlukadlového mlýna je 15 t.hod.-1 [9]. 

Doplňkovým palivem kotlů je topný plyn z mísící stanice plynu. Topný plyn je 

bezbarvý, hořlavý, ve směsi se vzduchem výbušný. Vzhledem k obsahu CO a H2S je silně 
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jedovatý. Případný únik plynu je zjišťován kontinuálně pěti detektory úniku plynu 

SIEGER na každém kotli. 

Plyn je ke kotlům přiváděn potrubím přes bezpečnostní vodní uzávěr - vodní 

plynovou předlohu. Předlohu tvoří ocelová nádoba, do níž je potrubím přiveden topný 

plyn. Přívodní potrubí je zaústěno pod hladinu vody ve vodní nádrži a topný plyn je 

protlačován přes sloupec vody do výstupního potrubí. Plynová předloha slouží k zabránění 

dalším škodám při zpětném šlehnutí plamene nebo při explozi plynového potrubí směrem 

od kotle. Od plynové předlohy vede potrubí podél celé východní stěny kotelny. Z tohoto 

potrubí jsou vyvedeny odbočky pro jednotlivé kotle přes ruční uzavírací klapku a 

bezpečnostní rychlouzávěr. Každý kotel je vybaven čtyřmi plynovými hořáky typu VPH – 

6,14 – 1P s automatikou. Maximální výkon hořáků je 6,14 MW [10].  

4.5.4 Opatření ke snížení tvorby NOx 

Snižování emisí oxidů dusíku náleží v současné době k jednomu z prioritních 

úkolů v oblasti ochrany životního prostředí [11]. Z hlediska škodlivého vlivu na životní 

prostředí výskyt NOx přispívá ke vzniku kyselých dešťů, smogu, narušování ozonové 

vrstvy a k tzv. skleníkovému efektu [12]. Z hlediska zdravotního působí oxidy dusíku 

nepříznivě zejména na dýchací orgány, kdy mohou vést k jejich onemocnění, popřípadě i 

ke vzniku nádorových onemocnění [11]. 

Oxidy dusíku se tvoří zejména při spalování paliv. Nejdříve se tvoří oxid dusnatý 

(NO) a poté jeho oxidací také částečně oxid dusičitý (NO2). Oxid dusnatý je chemicky 

málo reaktivní a prakticky se nezachycuje ve vodě a alkalicky reagujících látkách. Naproti 

tomu oxid dusičitý má silně kyselý charakter a snadno se ve vodě a alkáliích rozpouští. 

Oba oxidy se sumárně označují jako NOx. Při spalování paliv se tvoří jednak částečně 

z dusíku obsaženého v palivu, jednak oxidací vzdušného dusíku obsaženého ve spalovacím 

vzduchu při vysokých teplotách [13]. 

Základní způsoby omezování emisí NOx se zakládají na omezování jejich tvorby 

při spalování paliva v kotli – tzv. primární opatření, nebo na aplikaci chemických procesů 

denitrifikace spalin – tzv. sekundární opatření [13]. 
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Primární opatření jsou založeny na omezování nejvyšších teplot spalování paliva 

v kotli a v omezení konverze dusíku obsaženého v palivu na NOx. Toho se dosáhne 

zejména [13]: 

• spalováním paliv s nízkým přebytkem vzduchu 

• spalováním paliv s nižší teplotou použitého spalovacího vzduchu 

• postupným přiváděním spalovacího vzduchu ve dvou i více stupních 

• zaváděním vzduchu do spalin nad hořáky 

• recirkulací spalin 

• odstupňovaným přívodem paliva a vzduchu do ohniště 

• uzpůsobeným hořákem s odstupňovaným přívodem vzduchu 

Tato primární opatření lze uplatnit jak u nových, tak i u stávajících kotlů s relativně 

nízkými náklady. 

Ze sekundárních opatření se nejvýrazněji uplatnila tzv. selektivní katalytická 

redukce (SCR) [12]. Spočívá v katalytické redukci NOx na N2 + H2O pomocí čpavku 

(NH3) [13]. Při použití systému SCR se podíl snížení emisí NOx pohybuje mezi 80 a 95 % 

[14]. Využití SCR má nevýhody možných emisí nezreagovaného čpavku („strhávání 

čpavku“) [12], [14]. 

V teplárně T700 je použita ke snížení emisí NOx jen kombinace několika 

primárních opatření. Zejména to je snížení přebytku vzduchu na nejnižší možnou úroveň, a 

to do té míry, kdy nedochází k negativním jevům, jako je struskování ohniště, zhoršení 

účinnosti vlivem vzrůstu nedopalu v popílku a zvětšení obsahu CO ve spalinách. Dalším 

z technologických kroků v oblasti snížení NOx je odstupňovaný přívod vzduchu do 

ohniště. 

Princip snížení tvorby NOx tedy spočívá v zajištění přívodu primárního a 

sekundárního vzduchu do hořákového pásma přibližně na úroveň mírně 

podstechiometrického množství. Doba pobytu paliva v této podstechiometrické zóně je 

dostatečně dlouhá k tomu, aby se dusíkaté sloučeniny z větší části redukovali na N2. V této 

zóně také dojde, oproti provozu se stechiometrickým množstvím vzduchu, k mírnému 

snížení teploty spalin. Spolehlivé vyhoření CO, které vznikne v hořákovém pásmu, a 
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vyhoření zbytků uhelného prášku potom zajišťují dvě pásma dohořívacího vzduchu, jejichž 

dyšny jsou umístěny v dostatečné výšce nad hořákem. Čtyři dyšny prvního pásma 

dohořívacího vzduchu a deset dyšen druhého pásma dohořívacího vzduchu je napájeno 

horkým vzduchem z potrubní trasy připojené na potrubí horkého vzduchu za 

regenerativními ohříváky vzduchu. Do každého z pásem dohořívacího vzduchu je přiváděn 

vzduch samostatným potrubím pro levou stranu a samostatným potrubím pro pravou 

stranu, přičemž průtok vzduchu do každé z těchto větví je samostatně regulován. Spalování 

se sníženou tvorbou NOx je řízeno počítačem - řídícím systémem kotle [15]. 

Automatická regulace spalování se sníženou tvorbou NOx je sestavena z těchto 

spojitých regulačních obvodů [15]: 

• Regulace tlaku vzduchu za ohřívákem vzduchu. To je prováděno natočením klapek 

v sání vzduchových ventilátorů. Žádaná hodnota tlaku vzduchu je potom zadána 

v závislosti na zatížení nejvíce zatíženého mlýnského okruhu tak, aby byl zajištěn 

dostatečný průtok sušícího vzduchu i vzduchu potřebného pro dopravu uhelného 

prášku do hořáků. 

• Regulace nastavení klapek u dýz dohořívacího vzduchu v závislosti na parním výkonu 

kotle, kde je možnost uzavření dvou dýz v bočních stěnách na průtok jen chladícího 

vzduchu. 

• Regulace průtoku celkového vzduchu do dýz dohořívacího vzduchu v závislosti na 

celkovém průtoku vzduchu do kotle. To je spojeno s regulací rozdělení tohoto vzduchu 

na horní a dolní pásmo dohořívacího vzduchu v závislosti na parním výkonu kotle. 

• Regulace množství vzduchu do jednotlivých provozovaných mlýnů v závislosti na 

množství uhlí vstupujícího do těchto mlýnů. 

• Regulace množství sekundárního vzduchu do jednotlivých práškových hořáků 

v závislosti na množství uhlí přicházejícího do těchto hořáků s korekcí podle 

porovnávání obsahu měřeného a  požadovaného kyslíku (zadaným v závislosti na 

parním výkonu kotle) ve spalinách před ohřívákem vody. 

• Regulace nastavení horních, středních a spodních pásmových klapek hubic hořáku 

v závislosti na parním výkonu kotle. 
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• Regulace teploty směsi za třídičem každého mlýnského okruhu, které je prováděno 

klapkou studeného vzduchu. 

• Regulace podtlaku spalin v ohništi na zadané hodnotě. To je regulováno klapkou v sání 

kouřových ventilátorů s korekcí od množství celkového nasávaného vzduchu. 

4.5.5 Spoluspalování solidifikovaných kalů na kotli K 18 

V roce 1999 bylo po pilotním pokusu uvedeno do provozu zařízení pro úpravu a 

využití odpadu z čištění průmyslových vod z areálu společnosti Unipetrol RPA. Do této 

doby byly vznikající čistírenské kaly ukládány ve formě hydrosměsi spolu s popelovinami 

a škvárami ze závodních tepláren T200 a T700 do odkaliště popele – Novou popelovou 

skládku. Zařízení bylo vybudováno na základě smlouvy, uzavřené v prosinci 1994 mezi 

Spolkovým ministerstvem životního prostředí SRN a ministerstvem průmyslu a obchodu 

ČR. V této smlouvě bylo ujednáno provedení pilotního pokusu spoluspalování zemědělsky 

nevyužitelných komunálních kalů a čistírenských kalů na teplárně T700 v Unipetrol RPA. 

Cílem pilotního pokusu bylo ověření ekologicky a ekonomicky optimalizovaného způsobu 

zneškodňování čistírenských kalů [16].  

V úseku odvodňování kalů se nevyskytly žádné problémy, které by vážně ohrozily 

celý proces. Bylo však nutné najít vhodný stupeň sušení, při kterém by bylo možno pilotní 

zařízení plynule provozovat. Při sušení kalů nad 80 - 90 % sušiny docházelo k vysoké 

prašnosti vysušeného kalu. Protože předem nešlo vyloučit toxicitu polétavého prachu, byla 

tato prašnost považována za nepřijatelnou. Při sušení na 50 - 55 % sušiny zase docházelo 

k zalepování části zařízení, což dokazovalo, že zvolené sušící zařízení nebylo příliš 

vhodné. Z tohoto důvodu byla vyvinuta nová metoda na zneškodňování kalů 

z biologických čistíren „Chezacarbovou technologií“. Tato technologie zpracovává 

odvodněné kaly s obsahem vody do 75 %, čímž byl problematický úsek sušení 

odvodněných kalů vyřešen. Odvodněné kaly jsou míchány se sazemi Chezacarb poměru 

4:1 až 6:1 za vzniku nelepivého a neprášivého paliva. [16]. 

Díky této technologii se využije hned dvou odpadních produktů, a to jak 

přebytečných čistírenských kalů, tak i sazí, které vznikají při výrobě vodíku parciální 

oxidací ropných zbytků. Tyto saze jsou z kouřových plynů vypírány vodou a z té následně 
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extrakčně separovány do benzínu. Po vysušení benzínu vznikají kuličky sazí nazývané 

Chezacarb – lehký materiál s velmi vysokou sorpční schopností [17]. 

Smícháním tohoto solidifikovaného kalu s hnědým uhlím v poměru 1:16 až 1:36 

vzniká tzv. tuhé palivo z hnědého uhlí. K míchání dochází v podavačích paliva před mlýny 

kotle K 18, ve kterém je následně toto palivo spalováno.  

Při spalování tuhého paliva z hnědého uhlí musí být na základě vydaného 

integrovaného povolení za oběma linkami odsíření prováděno měření emisí TZL, SO2, 

NOx, CO, TOC, HCl a HF kontinuálně a dále jednorázové autorizované měření emisí 

těžkých kovů a dioxinů a furanů v četnosti 1x za rok. Měření emisí musí provádět měřící 

skupina, které bylo uděleno oprávnění k autorizovanému měření (podle § 15 odst. 1 písm. 

a) zákona o ochraně ovzduší). Dále musí být dodrženy následující emisní limity (vztaženo 

na obsah O2 6%) [18]: 

 
Tabulka 4 - emisní limity při spalování TPHU [zdroj 18] 

Znečišťující látka 
Emisní limit podle platné 

legislativy 
Stanovený emisní limit 

CO 250 mg/m
3
 230 mg/m

3
 

NOx 650 mg/m
3
 400 mg/m

3
 

SO2 1700 mg/m
3
 400 mg/m

3
 

TZL 100 mg/m
3
 50 mg/m

3
 

TOC nestanoven 30 mg/m
3
 

HF nestanoven 3 mg/m
3
 

HCl nestanoven 45 mg/m
3
 

Cd + Tl nestanoven 0,25 mg/m
3
 

Hg nestanoven 0,05 mg/m
3
 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+
Ni+V 

nestanoven 3 mg/m
3
 

Dioxiny a furany nestanoven 0,1 ng TE/m
3
 

4.6 Elektrostatické odlučovače popílku 

Odlučování popílku ze spalin kotlů, zejména s práškovým topeništěm, je 

z hlediska čistoty ovzduší jedním z nejdůležitějších úkonů zejména proto, že váhové 

množství popílku obsaženého ve spalinách odváděných kotlů výrazně převyšuje množství 

prachu z ostatních průmyslových zdrojů prašnosti [19]. 

Granulometrické i chemické složení popílku obsaženého ve spalinách kotlů je 

velmi různorodé. Rovněž se liší jeho koncentrace ve spalinách. Parametry popílku závisí 
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především na vlastnostech paliva a na způsobu jeho spalování, tedy typu kotle. 

Koncentrace popílku obecně ve spalinách roste se snižující se výhřevností paliva a se 

vzrůstem množství popelovin v palivu. U roštových topenišť je obvykle úlet z kotle 

v rozmezí 15 až 30 %. U granulačních kotlů je úlet maximální, dosahuje hodnot okolo 80 

až 90 %. Hodnoty úletu jsou vztaženy na celkové množství popelovin obsažených ve 

spalovaném množství [19]. 

Stejně jako koncentrace popílku ve spalinách je různá podle způsobu spalování, je 

i odlišné jeho granulometrické složení. Nejhrubší je popílek obsažený ve spalinách kotlů 

s roštovým topením, kde bývá polovina částic menších než 50 až 120 µm a 10 % částic 

menších než 10 až 30 µm. U kotlů s granulačním topeništěm spalujících práškové uhlí je 

popílek obsažený ve spalinách podstatně jemnější a má nepravidelný tvar. V tomto případě 

je granulometrické složení popílku značně ovlivněno i jemností mletí. U těchto kotlů bývá 

až polovina částic popílku menší než 5 až 25 µm a zhruba 10 % částic menších než 2 až 5 

µm. Popílek z našeho hnědého i černého uhlí se skládá převážně z oxidu křemičitého SiO2 

(okolo 50 %), oxidu hlinitého Al2O3 (18 až 28 %) a oxidu vápenatého CaO (2 až 6 %) [19]. 

Konstrukční části elektrického odlučovače jsou skříň elektrického odlučovače, 

usazovací elektrody, vysokonapěťové elektrody a oklepávání elektrod [19]. Výkon 

elektroodlučovače závisí především na teplotě a vlhkosti spalin, ale i na chemickém 

složení a vlastnostech popílku [20] 

Skříň elektrického odlučovače tvoří v podstatě zvětšený kouřovod (obrázek 6). 

Zvětšení průřezu kouřovodu je nutné pro snížení rychlosti proudění spalin. Kromě snížení 

rychlosti proudění musí skříň vyhovět i požadavku na rovnoměrné rozdělení rychlosti i 

koncentrace v celém prostoru skříně. Toho se dosáhne různými vestavbami, například 

vodícími lopatkami a dělícími stěnami v přechodových částech kouřovodů. Skříň 

odlučovače je opatřena výsypkami, ve kterých se shromažďuje zachycený popílek. Sklon 

stěn výsypek musí být takový, aby po nich popílek spolehlivě klouzal [19]. 

Aktivní částí elektrického odlučovače jsou vysokonapěťové sršící a usazovací 

elektrody [19]. 

V teplárně T700 jsou elektrostatické odlučovače (EO) koncipovány jako I. stupeň 

odprášení spalin pro potřeby odsíření. Jsou nainstalovány v zadních tazích každého z kotlů 

jako dvousekcové jednokomorové se dvěma samostatnými napájecími zdroji. Popílek, 
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který je unášen kouřovými plyny, se elektricky nabíjí a působením elektrického pole se 

podle polarity usazuje buď na usazovacích elektrodách (částice se záporným nábojem, cca 

80 %), nebo na vysokonapěťových elektrodách (částice s kladným nábojem, cca 20 %). Na 

vysokonapěťových elektrodách se kladné náboje ihned neutralizují. Na usazovacích 

elektrodách odevzdávají částice své elektrické náboje, které se odvádějí do země a 

zůstávají na nich přilnuty. Odvádění těchto nábojů do země je zásadní podmínkou dobré 

funkce a může být nepříznivě ovlivněno nevhodnými fyzikálními vlastnostmi příměsí, 

vysokým měrným elektrickým odporem vrstvy příměsí a vysokou teplotou. 

Vysokonapěťové prvky usazováním příměsí zvětšují svůj povrch, čímž zároveň zvyšují 

hodnotu svého počátečního napětí korony. Tím se ale také snižuje prostorový náboj, 

nabíjení a odlučování tuhých částic z kouřových plynů. Proto se v pravidelných intervalech 

elektrody obojí polarity musí čistit oklepáváním. Část popílku se oklepáváním zvíří a je 

stržena proudem protékajících spalin. Musí se proto znovu odloučit ve druhé sekci [21].  

 

 
Obrázek 6 - skříň elektroodlučovače (foto autor) 
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Pro odtah zachyceného popílku z výsypek EO jsou instalovány dva druhy dopravy 

[8]: 

• Hydraulická doprava (čajníky, splavovací kanály, bagrovacích čerpadla, plavící 

potrubí), která popílek z elektroodlučovačů dopravuje společně s popílkem a struskou 

z kotlů ve formě hydrosměsi na Novou popelovou skládku 

• Pneumatická doprava (fluidní a tlakové dopravníky u kotlů 17-20, fluidní dopravníky, 

průtokové podavače u kotlů 13-16), která popílek dopravuje do sila popílku pro jeho 

další využití na úseku odsíření, případně pro komerční využití. 

EO je doplněn systémem řízení odlučovacího procesu. Tento systém zabezpečuje 

zejména tyto funkce [21]: 

• Dosažení požadovaného úletu při co nejnižší energetické náročnosti 

• rozšíření možnosti řízení vycházející z měření elektrických hodnot zdroje vvn na řízení 

v závislosti na aktuálním stavu technologie 

• řízení činností zdrojů vvn z hlediska optimalizace provozu celého elektrostatického 

odlučovače 

• archivaci hodnot úletu a dalších parametrů, které jsou požadovány orgány ochrany 

ovzduší. 

Předčištěný plyn je z elektrostatického odlučovače veden do směšovací komory 

odsíření. 

4.6.1 Základní parametry elektrostatického odlučovače [21] 

• Typ odlučovače EKH 1-17-10,5-2-5-200-4-1 

• Výrobce ZVVZ Milevsko 

• Počet komor EO 1 ks 

• Počet sekcí v komoře EO 2 ks 

• Roztečná vzdálenost elektrod 500 mm 

• Počet oklepů 6 ks 
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• Řízení a časování oklepů automatické 

• Vstupní koncentrace tuhých látek cca 64 g.Nm-3 R 

• Výstupní koncentrace tuhých látek 256 až 650 mg.Nm-3 R 

• Projektovaná účinnost 99 až 99,6 % 

5 Odsíření 

Oxid siřičitý (SO2) je prakticky nejrozšířenější látkou znečišťující volné ovzduší. 

Jeho jediným přírodním zdrojem je vulkanická činnost, případně oxidace přírodně 

vznikajícího sulfanu. Jeho hlavními zdroji jsou však především elektrárny a teplárny, 

spalující palivo s vysokým obsahem síry (asi 80 % všech emisí SO2), domácí topeniště a 

některé technologické procesy – zvláště v metalurgickém a chemickém průmyslu. Přední 

místo mezi producenty SO2 zaujímá i ČR v důsledku využívání méně kvalitních paliv 

s vysokým obsahem síry pro energetické účely [11]. 

V atmosféře je SO2 oxidován na sírany a kyselinu sírovou vytvářející aerosol jak 

ve formě kapiček, tak i pevných částic širokého rozsahu velikostí. SO2 a látky z něj 

vznikající jsou z atmosféry odstraňovány mokrou a suchou depozicí. Při nedostatku 

alkalických částic v ovzduší dochází k okyselení srážkových vod až na pH menší než 4. 

Kyselé deště uvolňují z půdy hliníkové a další kovové ionty (Cd, Pb, Cu). Tyto dále 

poškozují půdní mikroorganizmy, znehodnocují vodu a způsobují úhyn ryb. Oxid siřičitý 

je vzhledem ke svým redukčním a kyselým vlastnostem dráždivý plyn, který negativně 

působí na zdraví živočichů a zejména na zdraví lidí. Poškozuje hlavně dýchací systém a 

oční spojivky. Ve vyšších koncentracích způsobuje zánětlivé změny plicního epitelu a 

poškozuje řasinkové buňky dýchacích cest. Už ve velmi nízkých koncentracích působí 

negativně také na rostlinstvo. Jedny z nejcitlivějších jsou lišejníky, které poté rychle 

hynou, ale působí i na vyšší rostliny, u nichž poškozuje jejich fotosyntetický aparát. To má 

za následek odumírání keřů a stromů a hynutí celých lesních porostů. Nejvíce jsou 

napadeny rostliny s neopadavými listy, tedy jehličnany [11], [22]. 

Z důvodu uvedené značné toxicity oxidu siřičitého je důležité zamezit v co možná 

největší míře jeho úniku do ovzduší. K tomu slouží právě odsiřovací zařízení. Výzkum a 

vývoj problematiky odsiřování spalin započal na úrovni poloprovozů již před druhou 



Pavel Rakús: Čištění kouřových plynů v teplárně T700 v Unipetrol RPA v Litvínově 

2012             27  

světovou válkou v Anglii a tehdejším SSSR. V té době byla věnována pozornost použití 

vápna, čpavku, organických rozpouštědel, ale třeba i páleného magnezitu [23]. 

Za první známou průmyslovou instalaci odsiřovacího zařízení v elektrárně lze 

považovat odsiřování spalin v londýnské elektrárně Battersea. Pro odsiřování se používalo 

vody z řeky Temže, která měla v těchto místech alkalický charakter, pomocí souproudé 

pračky kterou spaliny protékaly. Kyselost vody se poté neutralizovala křídou [23]. 

Po druhé světové válce byly postupně obnoveny poloprovozové výzkumy, ale 

k průmyslovým aplikacím došlo teprve po vzniku zákonů na ochranu ovzduší v Japonsku a 

USA po roce 1965. Tehdy se prokázalo, že pro značné objemy spalin typické pro dnešní 

výkony elektráren, nestačí poloprovozy a započalo se s provozními výzkumy na tzv. 

demonstračních jednotkách o výkonech nejčastěji okolo 100 - 150 MW [23]. 

V sedmdesátých letech minulého století převládal systém mokré vápnové vypírky 

spalin, který je charakterizován vysokou hodnotou pH při absorpci (8 – 9). Při tomto pH 

však nelze produkovat jednoduchým způsobem síran vápenatý dihydrát, protože oxidace 

CaSO3 na CaSO4 probíhá jen v nepatrném měřítku. Proto byl rozvoj mokré vápencové 

metody spojen s používáním aditiv (Mg+2, organické kyseliny), nebo s přídavkem H2SO4 

pro okyselení suspenze na pH, při kterém lze oxidovat vzduchem. Výhodou byl vyšší 

obsah alkalicky reagujících složek v roztoku, který umožnil snížit skrápěcí poměr a tím i 

uspořit elektřinu na pohon oběhových čerpadel. Nevýhodou používání aditiv a H2SO4 byla 

tvorba převážně malých, špatně se odvodňujících krystalů CaSO4 . 2H2O, jejichž využívání 

ve stavebním průmyslu naráželo na obtíže [23]. 

Teprve v dalším desetiletí se odsiřování spalin opět zaměřilo na přesycené roztoky 

CaSO4 . H2O, při nichž se tvoří velké krystaly CaSO4. Jako surovina zobecněl samotný 

vápenec a díky tomu odpadly náklady na přípravu vápna. Přechodem na přímé vypírání 

vápencem bylo umožněno zjednodušení praček [23].  

Velice rychle se vyvinul i trh pro využívání CaSO4 . H2O (tzv. energosádrovec) 

jako produktu z odsíření. To umožnilo z původně odpadové technologie učinit technologii 

bezodpadovou. Energosádrovec se stal výchozí surovinou pro výrobu litých sádrových 

materiálů, sádrokartonových desek, výrobu štukatérské i směsné sádry a různých směsí 

využívajících se ve stavebnictví. Další možnost využití je, po smíchání s popílkem ve 
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formě stabilizátu, k zakládání stěn v dolech. Teprve tam, kde pro energosádrovec není 

využití, se skladuje jako odpad. Toto je však nežádoucí a nákladné [23]. 

V dnešní době se pro odstranění oxidu siřičitého ze spalin používá několik metod. 

Hlavní rozdělení těchto metod je na suché, polosuché a mokré [24]. 

Při suché odsiřovací metodě se používá suchý odsiřovací sorbent ve formě jemně 

mletého prášku, který se dávkuje do paliva, spalovacího zařízení, nebo přímo do spalin. 

Produkt odsíření je poté odloučen ze spalin v odlučovači prachu [24]. 

Polosuchá odsiřovací metoda spočívá v tom, že se do odsiřovacího absorbéru 

rozprašuje vápenatá suspenze, ze které se působením teploty spalin odpařuje voda. 

Odsiřovací reakce pak probíhají v kapalné fázi suspenze v průběhu postupného odpařování 

vody. Produkt odsíření je následně odloučen v elektrostatickém odlučovači nebo 

tkaninovém filtru [24]. 

Z mokrých metod je pro velké elektrárenské kotle v dnešní době nejvíce 

používanou tzv. mokrá vápencová vypírka. Je to zároveň metoda s nejvyšší účinností. Její 

podstatou je vypírání SO2 a dalších kyselých složek ze spalin vápencovou suspenzí a jejich 

následná neutralizace a tvorba konečného produktu – sádrovce. Používají se ale i jiné 

mokré metody odsiřování, jako jsou například vypírání mořskou vodou, magnezitová 

metoda či čpavková metoda [24]. 

Účinnost mokré vápencové vypírky lze zvýšit přídavkem vhodných aditiv 

v podobě různých organických kyselin do vápencových vypíracích suspenzí [25]. Provozní 

náklady se sice nepatrně zvýší (zhruba o 1 – 2 %) [26], ale toto je vykompenzováno 

nižšími náklady na spotřebu vápence. Jako velmi vhodné aditivum se ukázala například 

kyselina adipová [25]. V ČR je odsiřovací systém s aditivací kyselinou adipovou 

provozován například v elektrárně Počerady společnosti ČEZ, a.s. 

Při volbě odsiřovací metody jsou rozhodující především investiční a provozní 

náklady, přičemž velikost nákladů je závislá zejména na požadované účinnosti 

odsiřovacího zařízení. Další důležitou roli může hrát využitelný prostor pro instalaci 

zařízení, způsob využití produktu či ukládání produktu odsíření, životnost ostatních 

zařízení zdroje, využití zdroje a také cenový vývoj a dostupnost vstupních surovin [24]. 
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Právě vzhledem ke všem těmto aspektům byla zvolena v teplárně T700 polosuchá 

metoda odsíření spalin. Do provozu bylo odsíření spalin uváděno ve dvou etapách, 

v závislosti na postupném dokončování rekonstrukce kotlů. Linka 1 byla uvedena do 

provozu v září 1996. linka 2 přesně o rok později. Výstavba 1. etapy trvala 20 měsíců, 

výstavba 2. etapy 18 měsíců. Celkové náklady na výstavbu odsiřovacího zařízení dosáhly 

1,3 miliardy Kč. 

5.1 Základní parametry a popis odsíření teplárny T700 

Účelem jednotky odsíření je omezení negativních vlivů teplárny T700 na životní 

prostředí. Snížení obsahu škodlivin ve spalinách je prováděno pomocí vápenného mléka a 

suspenze reproduktu, které jsou nastřikovány do spalin v absorbéru. Vzniklé pevné reakční 

produkty jsou následně zachyceny ve tkaninovém filtru. V případě vysoké vstupní 

koncentrace SO2 a nízké teploty spalin na vstupu je každá linka vybavena tzv. 

intenzifikací, což je suchá injektáž reproduktu do absorbéru. Zařízení pracuje podle 

procesu NOELL/NIRO-ATOMIZER [27]. 

Kapacita každé z obou linek odsíření je tato: 

 

Tabulka 5 - kapacita jedné linky odsíření [zdroj 27] 

  Normální podmínky Maximální podmínky 
Množství spalin na vstupu 600.000 Nm3.h-1 vlh. 660.000 Nm3.h-1 vlh. 
Koncentrace SO2 na vstupu 3.930 mg.Nm-3 vlh. 5.240 mg.Nm-3 vlh. 
Teplota spalin na vstupu 150°C  180°C  
Koncentrace SO2 na výstupu 360 mg.m-3 such. *) 360 mg.Nm-3 such. *) 
Koncentrace HCl na výstupu 0,53 mg.Nm-3 such. *) 5,3 mg.Nm-3 such. *) 
Koncentrace HF na výstupu 0,202 mg.Nm-3 such. *) 5,3 mg.Nm-3 such. *) 

Koncentrace prachu na výstupu 20,5 mg.Nm-3 such. *) 26,5 mg.Nm-3 such. *) 
  *)...hodnoty přepočteny pro obsah kyslíku 6% 
 

Fond pracovní doby každé linky odsíření je 8 497 hod./rok. U výroby 

aktivovaného granulátu je fond pracovní doby maximálně 5 dnů v týdnu po 14 hodinách 

denně [27]. 

Základní funkce provozu odsíření jsou řízeny řídícím systémem TDC 3000, který 

umožňuje tuto regulaci požadovaných provozních parametrů a řízení spalinových cest [27]: 

• Regulaci tlaku spalin na vstupu odsíření 
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• Regulaci teploty spalin za absorbérem 

• Regulaci výstupní koncentrace SO2 

• Automatické otevření by-passu při vzniku přetlaku ve směšovací komoře 

 

 
Obrázek 7 - komplex odsíření T700 (foto autor) 

 

Jednotka odsíření (obrázek 7 a 8) je koncipována pro čištění spalin všech osmi 

kotlů teplárny T700. Spaliny z kotlů jsou svedeny do směšovací komory. Z této komory 

jsou potom spaliny odváděny do 1. a 2. linky odsíření. Pro případ poruchy je možno 

spaliny odvést by-passem přímo do komína. Každá linka odsíření sestává z těchto hlavních 

aparátů – absorbéru, tkaninového filtru, axiálního ventilátoru a kouřovodů s příslušnými 

klapkami. Jako záskok pro obě linky je instalován třetí ventilátor. Kromě tohoto hlavního 

systému obsahuje ještě pomocné provozní soubory. Ty jsou jednak samostatně pro každou 

linku odsíření, jako např. doprava absorbentu do absorbéru, doprava produktu z absorbéru 

a tkaninových filtrů. Dále to jsou pomocné provozní soubory společné pro obě linky 

odsíření, např. skladování vápna, skladování produktu, příprava vápenného mléka a 

suspenze reproduktu, zásobování procesní vodou či tlakovým vzduchem [27]. 
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Obrázek 8 - schéma provozu odsíření (vlastní úprava) 

 

Samotné čištění spalin se provádí nástřikem absorbentu, tedy vápenného mléka a 

suspenze reproduktu, do spalin s následným odloučením pevných reakčních produktů. 

Rozprášení absorbentu v absorbéru je prováděno jediným rotačním rozprašovačem – 

atomizérem. K odpařování vody z mlhy absorbentu, kdy zároveň dochází k intenzivním 
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reakcím mezi alkalickým hydroxidem vápenatým a kyselými složkami spalin, je využívána 

entalpie spalin. Odpařováním vody klesá teplota a stoupá vlhkost spalin. Výstupní teplota 

z absorbéru musí být vždy vyšší, než teplota stoprocentního nasycení (teplota rosného 

bodu) [27].  

Vzniklé reakční produkty se částečně odstraňují ve spodní části absorbéru (zhruba 

10 %), ale hlavně v tkaninových filtrech, na vnější straně jednotlivých rukávů. Regenerace 

filtru, což je v podstatě sklepnutí filtrační vrstvy z povrchu rukávu, se provádí krátkými 

pulsy tlakového vzduchu přes Venturiho trysku a proti proudu spalin. Čisté spaliny se 

odtahují ventilátorem do komína. Reakční produkt odsíření, který se zpětně nevyužívá 

v procesu odsíření, se skladuje v silech konečného produktu. Zde se pomocí míchací 

jednotky smísí s popílkem a vodou za vzniku tzv. aktivovaného granulátu. Ten je následně 

využíván ve výsypkových prostorech společnosti Czech Coal, a.s. [27] 

Srovnatelný provoz odsíření v ČR je instalován v Teplárně Trmice, a.s., patřící do 

Skupiny ČEZ. Zařízení pracuje také podle procesu NOELL/NIRO-ATOMIZER, spaliny ze 

šesti kotlů spalujících hnědé uhlí jsou vedeny přes směšovací komoru do dvou identických 

linek odsíření. Oproti odsíření v Teplárně Trmice je však v teplárně T700 dosaženo zhruba 

o 3 - 5 % vyšší účinnosti odsíření spalin. To je dáno především vhodnějším rozložením 

spalin v absorbéru a úpravou kouřovodů. 

5.2 Doprava a skladování vápna 

Pálené práškové vápno je dodáváno do teplárny T700 po železnici ve vagónech 

řady Uacns o objemu 80 m3. Vápno z přistavených vagónů se dopravuje do dvou sil 

pomocí stlačeného vzduchu o tlaku 0,2 MPa a tlakovém rosném bodu +2 °C. Z každého ze 

dvojice stáčecích míst (obrázek 9) je k dispozici dvojice potrubí do každého sila, zaústěná 

do vířivého odlučovače. Napojení vagónů na zdroj vzduchu a dopravní potrubí vápna se 

provádí hadicemi s rychlospojkou. Dopravní vzduch je ze sil odtahován ventilátory přes 

tkaninové filtry s pulzní regenerací. Spotřeba vzduchu pro vykládku 1 vagónu je cca 1 800 

m3. Zdrojem stlačeného vzduchu jsou dva šroubové kompresory se společným 

dochlazovačem a sušičkou vzduchu [28]. 
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Obrázek 9 - stáčecí zařízení vápna (foto autor) 

 

Ke skladování vápna slouží dvojice sil, každé o objemu 2 216 m3. Ke sledování 

objemového množství vápna jsou sila vybavena silopiloty. Z jednoho nebo druhého sila je 

vápno pneumaticky dopravováno do denního sila o objemu 60 m3. Plnění je automatické 

v závislosti na množství vápna v denním sile. Denní silo je umístěno nad zařízením pro 

přípravu vápenného mléka. Jeho obsah je navržen tak, aby zajistil bezporuchový provoz 

přípravy vápenného mléka. Denní silo je na tlakových vážících dózách, kterými se 

stanovuje množství vápna v sile [28]. 

5.3 Příprava vápenného mléka 

Systém hašení páleného vápna se skládá z těchto strojních zařízení [29]: 

• 3 hasicí nádoby vápna o objemu 16 m3 s míchadly 

• 2 vibrační síta 

• Zásobník vápenného mléka o objemu 50 m3 s míchadlem 

• 3 čerpadla vápenného mléka 
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• 2 pračky odplynu 

Hašení vápna se aktivuje přes hladinu v zásobníku vápenného mléka. Pokud se 

dosáhne minimální hladina v zásobníku vápenného mléka, začne současně přívod páleného 

vápna a přívod procesní vody do hasicí nádoby dle programu. Pro přípravu vápenného 

mléka pro plnou kapacitu obou linek odsíření jsou nutné v provozu vždy dvě hasící 

nádoby. Aby se dosáhly optimální podmínky hašení, jsou hasicí nádoby opatřeny 

míchadlem (obrázek 10), které zajišťuje plynulé vymíchání páleného vápna do vápenného 

mléka. Vápenné mléko, které v hasicí nádobě prochází přepadem za nornou stěnou ven 

z nádrže, přes vibrační síto vytéká do zásobníku vápenného mléka. V každé hasicí nádobě 

je sledování teploty, které slouží jako ochrana proti příliš velké teplotě hašení a umožňuje 

jeho automatické přerušení [29]. 

 

 
Obrázek 10 - vnitřek hasící nádoby (míchadlo, norná stěna) (foto autor) 

 

Časový průběh hašení vápna je naprogramován tak, že se střídavě plní a střídavě 

hasí. Přidávání páleného vápna a procesní vody probíhá současně. Doba plnění je 

maximálně 12 minut, doba hašení je 8 minut, přičemž u plnění se počítá s přesahem cca 

3,5 minuty na hašení. V době, kdy se hasí vápno v první hasicí nádobě, probíhá plnění 
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druhé hasicí nádoby a opačně. Veškerý proces hašení a plnění je zcela automatický. Na 

jednu dávku je potřeba 2,05 až 2,15 tun vápna a 9,7 až 10,2 m3 hasicí vody [29]. 

Základní chemická rovnice pro hašení vápna: 

CaO + H2O → Ca(OH)2 

Ze zásobníku je vápenné mléko dopravováno čerpadly k absorbérům. Potrubí 

rozvodu vápenného mléka k absorbérům je, vzhledem k udržení potřebné rychlosti pro 

udržení suspenze vápenného mléka v tekutém stavu, zaokruhované zpět do zásobníku 

vápenného mléka [29]. 

5.4 Příprava suspenze reproduktu 

Pro vyrovnání rozdílu mezi potřebným množstvím absorbentu pro ochlazení 

spalin a přidávaným množstvím vápenného mléka (které je mírně nadstechiometrické), 

přidává se do absorpčního systému suspenze reproduktu. Tím se využívá  v reproduktu 

obsažený zbytek nezreagovaného vápna a přítomných pevných částeček pro zvětšení 

reakčního povrchu absorpce [30]. 

Reprodukt je produkt odsíření spalin, který se dopravuje pneumaticky od 

tkaninových filtrů zpět do procesu odsíření. Je to suchý, jemně prachový materiál 

obsahující reakční produkty odsiřování. Těmi jsou vápenné soli, jako je síran a siřičitan 

vápenatý, chlorid vápenatý, fluorid vápenatý, uhličitan vápenatý, dusitan vápenatý. Dále 

jsou to nezreagované podíly sorbentu ve formě převážně hydroxidu vápenatého, popílek 

nezachycený v elektrofiltrech a asi 1 ÷ 3% vlhkosti [30]. 

Zařízení přípravy suspenze reproduktu je umístěno v jedné budově spolu se 

zařízením přípravy vápenného mléka. Slouží k přípravě suspenze reproduktu z vody a 

reproduktu a k rozvodu suspenze reproduktu k rozprašovači u absorbéru. Provoz jednotky 

je řízen rídícím systémem Simatic S7 v návaznosti na proces odsiřování spalin, který 

umožňuje nastavování požadovaných provozních parametrů. Maximální kapacita výroby je 

105 t/h-1 suspenze reproduktu s obsahem až 45 % hm. pevné látky pro obě odsiřovací linky 

[30]. 
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V této části technologie jsou tato hlavní zařízení [30]: 

• mezizásobník reproduktu 

• 3 míchací zásobníky suspenze s míchadly 

• 2 vibrační síta 

• zásobník suspenze s míchadlem 

• 3 čerpadla suspenze 

• 2 pračky odplynu 

Pro provoz jedné linky odsíření je dostačující provoz jednoho míchacího 

zásobníku, při provozu obou linek odsíření pak dvou míchacích zásobníků ze tří. Vždy dva 

míchací zásobníky pracují na sobě nezávisle jeden po druhém. Plnění míchacího zásobníku 

vodou a reproduktem probíhá současně, část vody se předkládá do zásobníku jako 

předloha. Vypouštění míchacích zásobníků do zásobníku suspenze se provádí spodem přes 

uzavírací klapku a vibrační síto. Ze zásobníku se suspenze dopravuje čerpadlem do 

nátokového zásobníku rozprašovače absorbéru, přes jehož přepad se vrací nadbytečná 

suspenze samospádem zpět do zásobníku suspenze reproduktu [30]. 

5.5 Absorpce 

Samotné čištění kouřových plynů od škodlivin probíhá v absorbéru, což je 

válcová ocelová věž o průměru 15 metrů a výšce 23 metrů. Obě linky odsíření mají jeden 

absorbér. Ten je projektován na průtok 660 000 Nm3 vlh. spalin/hod.  Skládá se 

z následujících částí [31]: 

• Vlastní komory absorbéru, jejíž vrchní část je válcová a spodní kuželová. Ve 

spodní části jsou umístěny odtahové kanály spalin a odtah pevného produktu 

odloučeného ze spalin. 

• Vrchního rozdělovače plynu v hlavě absorbéru, kterým prochází asi 60 % 

celkového množství spalin do komory absorbéru. 

• Centrálního rozdělovače, kterým prochází zbytek spalin do komory absorbéru 
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Ve vrchní části rozdělovače je umístěn šnekový kanál s čtyřhranným průřezem, 

který zajišťuje rovnoměrné rozložení proudění spalin. K tomu slouží i vestavěné vodící 

mříže a vodící lopatky v ostatních částech absorbéru.  Ve vrchní části rozdělovače je 

umístěn rozprašovač absorbentu (obrázek 11) [31]. 

 

 
Obrázek 11 - umístění rozprašovače (foto autor) 

 

Zachycení škodlivin ze spalin je dosaženo absorpcí směsí vápenného mléka a 

suspenze reproduktu, která je nastřikována do spalin v absorbéru. Směs se míchá 

v nátokovém zásobníku v poměru daném provozními podmínkami. Složení absorbentu, 

tedy vyšší či nižší podíl vápenného mléka, je regulováno dle požadované hodnoty 

koncentrace SO2 za absorberem. Objem nátokového zásobníku odpovídá asi dvěma 

minutám spotřeby absorberu při maximálním výkonu. Tím lze podíl vápenného mléka 

v absorbentu rychle měnit. Rozdíl mezi množstvím spotřebovaného absorbentu z 

nátokového zásobníku a množstvím přivedeného vápenného mléka se doplňuje suspenzí 

reproduktu, která protéká předlohou nátokového zásobníku. Předloha má přepad, kterým 

odtéká nepotřebné množství suspenze reproduktu zpět do zásobníku suspenze. Tím má 
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předloha konstantní hladinu, která zaručuje rovněž konstantní hladinu v nátokovém 

zásobníku, intenzivně míchaném míchadlem [31]. 

Odstředivý rozprašovač rozprašuje absorbent do absorbéru při velmi vysokých 

rychlostech kola, čímž je dosaženo získání velmi jemné mlhoviny kapek o velikosti asi 50 

mikronů. Tím se dosáhne extrémně velkého kontaktního povrchu a vysokých vzájemných 

rychlostí mezi absorbentem a spalinami, díky čemuž je dosaženo maximálního přestupu 

tepla a hmoty. Toto účinné rovnoměrné rozptýlení je nejdůležitějším předpokladem 

optimálního provozu polosuché metody odsíření. Rozstřikovač je provozován při 

konstantních otáčkách vřetena 9 560 ot./min. Rozprašovací kolo (obrázek 12) je 

konstruováno pro rozptýlení erodujících emulzí a je složeno z nerezového podkladu, který 

je potažen vrstvou z neobrusného siliciumkarbidu s tryskami z téhož materiálu zasazenými 

ve stěně kola [31]. 

 

 
Obrázek 12 - rozprašovací kolo (foto autor) 
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K odpaření vody z absorbentu se využívá entalpie kouřových plynů. Tím poklesne 

jejich teplota a zároveň se zvýší jejich vlhkost. Výstupní teplota spalin ale musí být vždy 

vyšší, než je teplota jejich rosného bodu. Po dobu odpaření vody, což je několik desetin 

sekundy, dochází k intenzivním reakcím mezi kyselými složkami spalin a Ca(OH)2 

z absorbentu dle těchto základních rovnic [31]: 

• Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 + H2O 

• Ca(OH)2 + SO3 → CaSO4 + H2O 

• Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O 

• Ca(OH)2 + 2HF → CaF2 + 2H2O 

Kromě těchto uvedených škodlivin je také částečně zachycován oxid uhličitý: 

• Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O  

Vzniklé reakční produkty spolu s popílkem jsou částečně (cca 10 %) odváděny ze 

spodku absorbéru, částečně jsou spolu se spalinami odtaženy bočně ze spodní části 

absorbéru do tkaninových filtrů [31]. 

Celý provoz absorpce je řízen řídícím systémem, který umožňuje nastavení 

požadovaných provozních parametrů, z nichž nejdůležitější jsou požadovaný obsah emisí a 

teplota spalin na výstupu z absorbéru [31]. 

Součástí absorbéru je i doplněk technologie, tzv. „Intenzifikace odsíření“. Toto 

zařízení se dá využít jako podpora a zlepšení odstraňování SO2 při nepříznivých 

podmínkách ve spalinách (vysoká koncentrace SO2 ve spalinách, nízká teplota spalin). 

Jedná se o injektáž suchého reproduktu do absorbéru pomocí osmi pneumatických trysek 

usazených po jeho obvodu v úrovni rozprašovače [32]. 

5.6 Tkaninový filtr 

Tkaninové filtry jsou v teplárně T700 koncipovány jako druhý stupeň odprášení. 

Odsířené a ochlazené spaliny vycházející z absorbéru obsahují značné množství prachu, 

který se skládá z produktu odsíření a popílku. Oddělování prachu ze spalin probíhá 
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v baterii rukávových textilních filtrů. Filtrační prvky sestávají z podpěrných košů, přes 

které jsou přetaženy filtrační hadice [33]. 

Spaliny vstupující do tkaninového filtru jsou pomocí rozváděcího kanálu 

rovnoměrně rozdělovány do 12-ti komor. Po vstupu do filtračních komor dojde ke značné 

redukci rychlosti a změně směru jejich toku. Přitom ze spalin vypadnou těžší prachové 

částice, které se usadí ve výsypkách filtru. Lehčí částice prachu jsou proudem spalin 

unášeny do oblasti filtračních prvků. Tam se zachytí na vnější straně rukávců a vytváří tak 

pomocnou filtrační vrstvu. Tato vrstva chrání filtrační hadice před oděrem a podporuje 

dělící efekt mezi spalinami a polétávajícím prachem. Zároveň napomáhá ke zvýšení 

účinnosti odsíření [33]. 

S přibývající tloušťkou pomocné vrstvy filtru stoupá diferenční tlak filtračního 

zařízení. Aby diferenční tlak nevystoupal nad požadovanou úroveň, očistí se filtrační prvky 

prostřednictvím tlakového vzduchu. Tlakový vzduch vnikne do filtrační hadice, vytvoří 

tlakovou vlnu, která rozruší a odmrští pomocnou vrstvu. Ta následně padá do výsypek 

filtru [33]. 

Pro odtah produktu je každá výsypka vybavena tlakovým dopravníkem. Vždy 6 

tlakových dopravníků je napojeno na jedno potrubí pneudopravy. To je vybaveno 

výhybkami s možností dopravy do sila reproduktu, sila intenzifikace na absorbéru a sil 

konečného produktu [33]. 

Čisté odprášené spaliny opouští filtrační hadice na horním konci a odtékají přes 

čelní vychylovací desku. Přes výstupní klapky se plyn dostává do sběrného kanálu čistých 

spalin a odtud k sacímu kanálu daného ventilátoru. Účinnost tkaninového filtru je 99,9 %. 

Tkaninový filtr je necitlivý na kolísavá množství tuhých látek v kouřových plynech i na 

jejich rozdílné chemické vlastnosti, které jsou způsobovány spalováním paliv různých 

kvalit (obsah popela v uhlí) [33].  

5.7 Tahové ventilátory 

Tahové ventilátory zajišťují odtah spalin z kotlů přes absorbér a tkaninový filtr a 

odvádějí vyčištěné spaliny do komína. Zároveň udržují potřebný podtlak v obou 

odsiřovacích linkách. Každá linka má vlastní tahový ventilátor poháněný parní turbínou. 

Rezervní ventilátor je společný pro obě linky a je poháněn elektromotorem [34].  
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Axiální přetlakový ventilátor APBJ je jednostupňový, v horizontálním provedení, 

s regulací výkonu natáčením lopatek oběžného kola za chodu. Turbína ventilátoru je 

jednotělesová s dvouvěncovým Curtisovým kolem. Maximální výkon na spojce turbíny je 

1 800 kW. Provozní rozsah otáček je 4 000 až 4 440 ot./min-1. K pohonu je užita pára o 

jmenovitém tlaku 9 MPa a teplotě 535 °C. Spotřeba páry je 12,9 t/h-1 [34]. 

5.8 Konečné produkty odsíření 

Nejvýznamnější podíl odpadu z provozu teplárny T700 tvoří popeloviny a reakční 

produkt odsiřování vápnem. Zhruba 25 % popelovin se odloučí již v kotlích v podobě 

strusky a popílku ze zadních tahů kotlů. Tato část popelovin je plavena pomocí 

bagrovacích čerpadel jako hydrosměs na Novou popelovou skládku (NPS). 74 % 

popelovin v podobě popílku je zachyceno v elektroodlučovačích kotlů. Tuto část popílku je 

možno také plavit spolu se škvárou na NPS, efektivnější je však tento zachycený popílek 

dopravit pomocí pneudopravy do sila popílku k jeho dalšímu využití. Necelé 1 % popílku, 

který se nezachytí v elektroodlučovačích, projde do odsíření a je následně zachycen 

v rukávcových filtrech. 

Tabulka 6 - množství popelovin z T700 

Množství popelovin z T700 v tunách 

Rok 
Celkem 

popelovin 
Prodej 
popílku 

Popílek do 
granulátu 

Popílek k 
odplavení 

2002 546 830 4 692 170 311 371 827 

2003 539 187 3 677 261 940 273 570 

2004 536 949 7 210 324 469 205 270 

2005 524 530 7 940 354 544 162 046 

2006 527 807 28 495 351 684 147 628 

2007 477 452 43 273 300 143 134 036 

2008 521 523 65 869 272 564 183 090 

2009 480 572 134 424 199 699 146 449 

2010 468 625 140 885 180 057 147 683 

2011 473 734 158 579 176 155 139 000 

 

Silo popílku má objem 820 m3 a jeho součástí je nakládací zařízení pro plnění 

autocisteren [35]. Popílek z teplárny T700 je certifikován jako přísada do betonů a 

v posledních letech o něj stále stoupá zájem ze strany odběratelů, zvláště potom v letních 
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měsících. Růst poptávky po popílku je patrný z tabulky 6. Další využití popílku je k výrobě 

aditivovaného granulátu [35]. 

                           

Aditivovaný granulát je směs popílku, reakčních produktů odsíření a vody. Tato 

směs po jejím smíchání tvrdne na hmotu, která má vlastnosti podobné hubenému betonu. 

Granulát je využíván k zavážení vnitřních výsypek povrchových dolů společnosti Czech 

Coal a.s., kam je dopravován ve vagonech po železnici (obrázek 13) [35]. 

 

 
Obrázek 13 - plnění vagonů aditivovaným granulátem (foto autor) 

 

Zařízení pro míchání granulátu se skládá ze dvou míchacích jednotek, kdy každá 

má kapacitu 90t.h-1. Je konstruováno jako diskontinuelní a maximální kapacita jedné dávky 

je 3,75 t za 150 sekund. Granulát je míchán v poměru reprodukt:popílek 2:1 až 1:6. 

Množství použité vody se pohybuje v rozmezí 15 až 25 % obj. Na míchací poměry byly 

vydány certifikáty pro „Aditivovaný granulát do povrchových dolů“ [35]. 

Prodej popílku jako přísady do betonů je pro společnost Unipetrol RPA 

ekonomicky výhodnější než jeho uložení na NPS či prodej aditivovaného granulátu. Pokud 

je popílek odplaven na NPS, jsou náklady na odplavení a jeho uložení zhruba 75,- Kč za 
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tunu. Popílek je jako přísada do betonů prodáván za cenu 59,- Kč za tunu, což tvoří 

nezanedbatelný rozdíl 134,- Kč za tunu. Pokud se vztáhne tento rozdíl k roku 2011, kdy 

bylo prodáno 158 579 tun popílku (viz. tabulka 6), činí finanční rozdíl mezi prodejem 

popílku a jeho skládkováním 21.249.586,- Kč ve prospěch společnosti Unipetrol RPA.  

Obdobná, i když ne tak finančně významná, je situace u aditivovaného granulátu. 

Tam je jeho prodejní cena ve výši 2,- Kč za tunu, ale náklady na jeho výrobu a hlavně 

dopravu do výsypkových prostor společnosti Czech Coal a.s., která je v režii Unipetrol 

RPA, činí 70,- Kč za tunu. Při prodeji 268.611 tun aditivovaného granulátu v roce 2011 

činí finanční rozdíl mezi uložením popílku a produktu odsíření na NPS a jeho prodejem 

cca 1.500.000,- Kč ve prospěch společnosti Unipetrol RPA. 

6 Závěr 

Do roku 1989 nebyla v ČR věnována environmentální politice žádná pozornost. 

Na mnoha úsecích ochrany životního prostředí zcela chyběla právní úprava, nebo byla 

nedostatečná [36]. To mělo za následek výrazné poškozování ŽP, zvláště potom 

v lokalitách s vysokou koncentrací průmyslu, mezi které patří právě Ústecký kraj. 

Proto v popřevratovém období patřilo mezi první a zároveň nejvýznamnější 

ekologické aktivity zahájení prací na přípravě legislativy na ochranu ovzduší. Postupně 

byly v krátké době uvedeny do praxe základní zákony a vyhlášky, které jsou dodnes 

legislativní oporou ochrany ovzduší [37]. Právě na základě legislativy bylo dosaženo 

výrazného zlepšení stavu ŽP.  

Cílem této bakalářské práce je prezentace technologií vedoucích ke snížení 

obsahu znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší u jednoho z nejvýznamnějších zdrojů 

znečištění ovzduší v Ústeckém kraji, teplárny T700. Největší pozornost je věnována 

způsobu snižování obsahu tuhých znečišťujících látek v kouřových plynech, snížení tvorby 

NOx a odsíření kouřových plynů metodou polosuchého odsíření, které je v této teplárně 

instalováno. Zároveň je v bakalářské práci uveden způsob využití odpadů vznikajících při 

spalování hnědého uhlí a při procesu odsíření v teplárně T700. 
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